
 

 

CURRICULUM VITAE 

          

          

DADES PERSONALS: 

Nom: Josep VIELLA i Massegú 
Data naixement: 24.03.1965 
Correu electrònic: josepviella@viellaadvocats.com 
 

 

FORMACIÓ ACADÈMICA PRINCIPAL: 
 
- 1985 - 1990 Llicenciatura en Dret per la UNED, centre associat de Girona 
 
- Màster en Dret de Família, Infància i Adolescència per la Universitat de 
Barcelona (2011). 
 
- Diversos cursos de dret civil català 
 
- Mediador civil, de família i mercantil 
 
 

FORMACIÓ ACADÈMICA COMPLEMENTÀRIA: 

- Participació, des de 2001, en els congressos nacionals de l'Associació 
espanyola d'Advocats especialitzats en responsabilitat civil i assegurances 
celebrats a Granada (2), Salamanca, Pontevedra, Santander, Almeria, 
Úbeda-Baeza, Pamplona, Càceres, Còrdova i Cadis. 
 
 



- Participació, diverses anualitats, en els Congressos de Responsabilitat Civil 
i Assegurança organitzats per entitats privades i per les comissions dels 
respectius col·legis d'advocats de Barcelona, Mallorca (Menorca), Madrid, 
Cadis i Còrdova. 
 
- Participació en les Jornades de Dret Civil Català de Tossa de Mar de 2008 
i 2012 
 
- Participació Jornada sobre el Llibre Segon del Codi de Família de 
Catalunya (ENFOQUE XXI, 26.10.2010). 
 
- Participació en diversos cursos, seminaris i jornades relatius a dret de 
família i dret processal (LEC). 
 
- Jornada sobre la reforma de 2010 del Codi Penal (Girona, Col·legi 
d'Advocats, 14.01.2011). 
 
- Girona, 12 i 13 de maig de 2011: jornades sobre dret català de família en el 
marc de la primera trobada de la societat catalana de família. 
 
- Tarragona, jornades de dret de família: 23 i 24 de maig del 2013 
(Societat Catalana d'Advocats de Família) 
 
- Girona 5 de juliol de 2013, Jornada d'urbanisme: llicències, ordres 
d'execució i urbanitzacions il·legals (Col·legi Secretaris, Interventors i 
Tresorers de l'Administració local de Girona). 
 
- Diverses jornades sobre mediació, família i responsabilitat civil durant 
2014 a 2021 
 

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL.- 

- Especialista amb 30 anys d'experiència en dret d'assegurances, essent o 
havent estat lletrat de companyies com AXA Seguros, Assegurances Bilbao, 
Depsa, Direct Seguros, Caja de Previsió, Aegon, UAP Assegurances, 
Catalana-Occident i Plus Ultra. 
 
- Especialista en responsabilitat civil general i també la derivada 
d'accidents, construcció, mèdica, així com de rams diversos. 
 



- Membre de l'associació espanyola d'advocats especialitzats en 
responsabilitat civil i assegurances (durant anys vocal de la junta directiva 
en representació de la comunitat de Catalunya) 
 
- Membre l’ associació espanyola d'advocats de família 
 
- Diputat 3r. de la junta rectora de l'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Girona. 
President de les comissions de Mediació, Família i persona, deontologia 
professional, i noves tecnologies. Vocal de les comissions de responsabilitat 
civil, econòmica i personal i formació 
 
- Professor del Màster d'accés a la professió d'advocat 
 
- Lletrat en exercici, soci-director, en les especialitats de Dret de Família, 
Dret d'assegurances, Dret de responsabilitat civil i Dret Successori des de 
1990 fins 2021 a VIELLA ADVOCATS. 
 
- Professor de l'extinta Escola de Pràctica Jurídica (EPJ) de l'Il·lustre 
Col·legi d'Advocats de Girona. 
 
- Ponent en curs d'especialització en dret de violència de gènere. 
 
- Ex-vocal per a Catalunya de l'Associació espanyola d'advocats 
especialitzats en dret de responsabilitat civil i segur. 
 
-Comptador-Partidor 
 
-Àrbitre del Tribunal Arbitral de Girona 
 
 

IDIOMES: 

- Perfecte coneixement oral i escrit dels idiomes català i castellà. 
 
- Nivell mitjà-alt d'anglès parlat, llegit i escrit. 
 
- Nivell mitjà-baix en francès llegit i escrit. 
 
- Nivell baix-mig en gallec, portuguès i italià 
 


