
C U R R Í C U L U M         V I T A E

EUDALD VENDRELL FERRER  ( Barcelona, 20.10.1948)

Formació acadèmica 

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1970). 

Alumne  dels  cursos  de  Dret  Comparat  celebrats  a  les  Universitats  de:

Estrasbourg  (març  1968  );  Pescara  (juliol  1969)  i  Lliure  d’Amsterdam (juliol

1973),  Becat  per  l’”  Instituto  de  Derecho  Comparado  de  Barcelona”,  del

Consejo Superior de Investigaciones Cientifícas. 

Idiomes: Català, castellà, francès, anglès i coneixements d’italià i alemany. 

Activitat docent i professional:   

Professor Ajudant de Dret Civil a la Universitat de Barcelona de 1970 a 1986

(Departament  de  Dret  Civil,  Càtedra  del  Prof.  Francisco  Fernández  de

Villavicencio). 



Professor Associat de Dret Civil a la Universitat de Barcelona des de 1986 fins

2013 (Departament de Dret Civil, Càtedra de la Prof. Encarna Roca i Trias).

Advocat en exercici al Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 1970. 

Soci  fundador  del  Despatx  “GAY-VENDRELL   Advocats”,  amb  dedicació

ininterrompudament al Dret Privat en totes les seves branques.

Professor col·laborador de l’Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi d’Advocats

de Barcelona,  des de 1982,  impartint  cada any cursos,  seminaris  i  classes

especialment en matèries de: dret immobiliari i de la construcció; responsabilitat

civil  medico sanitària; dret civil  català; arrendaments urbans; dret de família;

etc.; i en els Masters de Dret de Successions i de Pràctica Processal Civil els

anys 2008, 2009 i 2010.  

Professor  en  diferents  programes  de  “Master”  i  Cursos  de  Postgrau  de  la

Universitat Pompeu Fabra de Barcelona sobre Dret Civil, Dret de Família i Dret

de  l’Empresa;  impartint  anualment  les  classes  corresponents  a  Propietat

Intel·lectual en el Master de Dret de l’Empresa. 

President, de 1985 a 1988, de la secció de Dret Civil de la Comissió de Cultura

de I’Iltre. Col·legi  d’Advocats de Barcelona.

Participació en activitats socials: 

President (1995-1997) del “Grup de Juristes Roda Ventura” (Secció catalana

del  Moviment  Internacional  de  Juristes  Catòlics  de  PAX  ROMANA).

Intervencions  vàries,  en  aquesta  condició,  en  les  sessions  plenàries  de  la

Comissió  de  Drets  Humans  de  la  ONU,  amb  seu  a  Ginebra,  presentant

diverses  comunicacions  escrites  i  intervencions  orals  ja  que  l’esmentat

moviment gaudeix de l’estatut de ONG Consultora de Nacions Unides, sobre

qüestions  tals  com drets  dels  emigrants,  condemna  de  violacions  de  drets

humans, etc.. 



Membre de “Justícia i Pau” des de 1987 i Vocal de la Junta durant el període de

1989 a 1993.  

Vocal  en  qualitat  de  Jurista  Expert,  de  la  CATIC (“Comissió  Assessora  pel

Tractament  de  la  Informació  Confidencial”  del  Departament  de  Sanitat  i

Seguretat social de la Generalitat de Catalunya), des de la seva creació fins

juliol del 2005.

Membre de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates.  

Membre  del  Gabinet  de  Drets  Humans  de  la  Creu  Roja  de  Catalunya  i

Professor en diferents cursos sobre “Dret Humanitari Internacional” organitzats

per aquesta entitat.

Membre Fundador de l’Institut  de Drets Humans de Catalunya;   Professor i

Conferenciant  en  diferents  cursos  impartits  per  aquesta  entitat  i  Autor  de

diferents articles sobre comentaris a Sentències del Tribunal Europeu de Drets

Humans publicades a la Revista “Informatiu”, òrgan d’expressió de l’Institut.

Vocal del Consell de Redacció de la “Revista Jurídica de Catalunya” (R.J.C.).

Membre del plenari de l’Observatori del Dret Civil Català en els períodes 2000 –

2003 i  2005-2008.  

Vicedegà de l’Iltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona des de juny de 2009 fins

juny de 2013. 

Publicacions:

-“La nacionalidad y el ius soli”, Revista Jurídica de Catalunya, 1981, pp. 977-

1008.

-“La vivienda familiar y su protección. Comentario a la Sentència del Tribunal

Constitucional de 31 de octubre de 1986”, RJC 1987, pp. 985-1009.



- “Lliurament i possessió de llegats... Comentari a la Sentència 1/1990 de 25 de

gener de la  Sala Civil  del  Tribunal  Superior  de Justícia  de Catalunya”  RJC

1990, pp. 799-809.

- “Libertad de expresión del Abogado y derecho de defensa. Comentario a la

Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de octubre de 1996”, RJC 1998, pp

429-440.

- Co-autor de la versió oficial catalana del “Conveni Europeu de Drets Humans”

i la “Carta Social Europea”, publicada pel Consell d’Europa i l’Institut de Drets

Humans de Catalunya”, Barcelona 1987. 

Ponències, comunicacions i participacions en Congressos i Jornades:

- Ponent en “ II JORNADAS ARAGONESAS DE DERECHO DEL CONSUMO”

organitzades per  la  DIPUTACION GENERAL DE ARAGON, Teruel,  octubre

1988 sobre: “Las garantias del arrendatario como consumidor en los contratos

de arrendamiento de viviendas urbanas”.

- Ponent en “VIII JORNADES DE DRET CATALA A TOSSA” (Tossa de Mar

setembre  1994):  “La  liquidació  del  regim de  separació  de  bens”  (Ponència

publicada a: “Materials de les VIII Jornades de Dret Català a Tossa” València,

1996 pags. 357-373).

- Ponent en “Convegno di Studio, Università di  Sassari” (Sassari,  Sardenya,

novembre 1992): “El respeto de los principios fundamentales en la Europa del

Derecho”.

- Ponent en “Journèes des Barreaux de Toulouse, Montpellier et Barcelona”,

(Toulouse novembre 1992) : “L’Arbitrage en droit espagnol”.



- Comunicació presentada a “V Jornades de Dret Català a Tossa” (Tossa de

Mar, setembre 1988): “Ius Commune europeu, art. 1320 del Codi Civil  i Dret

Català”. Publicat a “Materials de les Jornades”, pp. 701 – 716. 

- Ponència: “La LAU, una nova concepció sobre els arrendaments?” a  “Fòrum

sobre revisió crítica de la LAU” organitzat per l’ “Associació Catalana de Dones

de Carreres Jurídiques”. Barcelona, març de 1997.

- Ponència: “Les disposicions generals sobre el matrimoni i la compensació per

desequilibri  econòmic  entre  cònjuges”,  a  “Jornades  sobre  el  nou  Codi  de

Família”,  organitzades  pel  Col·legi  d’Advocats  de  Barcelona  i   A.C.J.P.,  a

Barcelona, desembre 1996. Publicada al número monogràfic sobre “El nou Dret

de  Família   a  Catalunya”,  butlletí  núm.  27  de  la  “Associació  Catalana  de

Juristes Demòcrates”, Barcelona, 1997, pas. 3 a 5.

- Ponència: “ La pràctica de la adopción desde la perspectiva del Abogado” en

el  Seminari  “Marginación  infantil  y  adopción”  (Universidad  Internacional

Menèndez Pelayo, Barcelona, junio 1992).

- Ponent com expert en Taula Rodona sobre “Mujer y relaciones familiares” en

el Seminari “Mujer, sociedad y derecho” (Consejo General del Poder Judicial,

Madrid, marzo 1994).

-  Ponència sobre: “Pensions per divorci i règim de bens a Catalunya” en el curs

“El  divorci:  l’única  solució  jurídica  a  la  crisi  matrimonial?”,  Universidad

Internacional Menéndez y Pelayo, Barcelona, novembre 1997. 

- Ponència sobre: “Perspectiva històrica dels Drets Humans” en el curs “Drets

Humans:  Teologia  i  Pastoral”  Facultat  de  Teologia  de  Catalunya,  setembre

1997.

-  Lliçó inaugural  en “Jornadas Universitarias sobre la  protección del  menor”

organitzades per la European Law of Students Association i Facultat de Dret



Abat Oliva, febrer 1998: “Los derechos del niño y del menor adolescente en

nuestro derecho positivo”.

- Ponència en el “Congrés sobre tutela i incapacitació” Diputació de Barcelona,

març 1998, sobre “Declaració judicial de la incapacitació” (publicació: Diputació

de Barcelona, octubre 1999, pàgines 55 a 76).

-  Conferència en el Curs “Els internaments psiquiàtrics i les incapacitacions

judicials”, Centre d’Estudis Jurídics i Formació del Departament de Justícia de

la  Generalitat  de  Catalunya,  octubre  1998  sobre:  “El  procediment

d’incapacitació”.

- Ponent en les edicions II a V del “Master de Propiedad Intelectual” organitzat

per  Grupo Prisa i  la  “Universidad  Carlos III”  de Madrid  sobre el  tema “La

gestión  de  los  derechos  de  propiedad  intelectual:  los  contratos  de  artes

escénicas”, anys 2005, 2006, 2007 i 2008.    

Barcelona,  31 de març de 2014.   
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