
CURRICULUM VITAE 

 
DADES PERSONALS 
Nom i cognoms: BENET SALELLAS i VILAR 
Data i lloc de naixement: 7 d’octubre de 1977 Girona 
Ocupació actual: Advocat en exercici a Salellas i advocats SL 
http://www.salellasadvocats.cat 
 
FORMACIÓ ACADÈMICA 
 
· Llicenciatura en Filologia Clàssica a la Universitat de Barcelona (1995-1999) 
· Llicenciatura en Dret a la Universitat de Girona (1999-2003), amb l’obtenció del premi 

extraordinari de final de carrera. 
· Curs d’especialització en la jurisdicció de menors de l’ICA de Girona (2003) 
· Beca col·laboració amb l’àrea de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra curs 2005-06 
· Diploma d’Estudis Avançats (DEA) en Dret Penal per la Universitat Pompeu Fabra (2009) 
 

EXPERIÈNCIA LABORAL EN EL CAMP JURÍDIC 
 

Advocat en exercici des del juliol del 2003 essencialment en dret públic (penal i 
contenciós administratiu) en el despatx Salellas i Associats. 

 
En l’àmbit penal ha participat en nombrosos procediments penals en Jutjats Penals i 

Audiències Provincials, inclosos tribunals del jurat, a l’Audiència Nacional, i també davant del 
Tribunal Suprem espanyol i del Tribunal Europeu de Drets Humans. En aquesta darrera 
instància ha obtingut al seu favor la STEDH Martínez Sala sobre investigació de tortures i la 
STEDH Stern i Roura sobre llibertat d’expressió.  
 
 En l'àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativa ha participat en procediments 
davant les diferents instàncies essencialment en matèria d'estrangeria, de responsabilitat 
patrimonial, protecció de drets fonamentals i també en matèria de protecció del medi ambient 
i l'urbanisme, defensant en aquest darrer camp entitats ecologistes i organitzacions socials del 
territori. En l’àmbit del TEDH va obtenir la STEDH Saber i Boughassal sobre arrelament i 
processos d’expulsió. 
 

PUBLICACIONS 
 
Autor del capítol El derecho contra la justicia en el llibre col·lectiu Rastros de Dixán. 

Islamofobia y construcción del enemigo en la era post 11-S Ed. Virus Barcelona 2009 
 
 Autor del capítol Mínim estat social, màxim estat penal en el llibre col·lectiu 
Perspetives 2013 Ed. Espai Fàbrica Barcelona 2013 
 
 Autor del capítol Fonaments jurídics de la desobediència en el llibre col·lectiu Quan la 
por canvia de bàndol Ed. Tigre de Paper Barcelona octubre 2014 
 
  Coordinador i coautor del llibre Antígona emmordassada, deu anys de repressió 
política als Països Catalans Ed. Tigre de Paper Barcelona gener 2017 
 
 Autor del llibre Jo acuso. La defensa en judicis polítics. Ed Pagès Lleida desembre 2018. 
Traduït al castellà per l’editorial Txalaparta i l’editorial Milenio publicant-se el desembre del 
2019 amb el títol Yo acuso. La defensa en juicios políticos. 
 

LLENGÜES:  CATALÀ, CASTELLÀ I ANGLÈS 
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