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Eduard Tunyí, MA 
103 – 23 Oriole Road 
Toronto ON M4V 2E6 CANADA 
Tel. +1 647 929 3327 

   
RESUM DE CREDENCIALS PROFESSIONALS 
 

• Traductor anglès – català, i anglès – espanyol (especialitat de traducció jurídica). 
• Membre de l’Association of Translators and Interpreters of Alberta (ATIA) mitjançant 

examen d’ingrés. 
• Usuari de SDL Trados Studio 2014. 
• Llicenciat en Dret (Espanya). 20 anys d’exercici professional de l’advocacia. 
• Màster en Ciència Política obtingut a Canadà (MA). 
• Anglès fluid, proficient a nivell professional; Parlant nadiu de català i espanyol. 

 
FORMACIÓ ACADÈMICA 
 

• Màster en Traducció Especialitzada: anglès-català; anglès-espanyol. Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC). Barcelona (Catalunya, Espanya). En curs (previst 2015). 

• ‘Master of Arts in Political Science’. University of Alberta. Edmonton. 2013.  
• Llicenciat en Dret. Universitat de Deusto, Bilbao (Espanya).  
• Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració. Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC). Barcelona (Catalunya - Espanya). 
 
HABILITATS PROFESSIONALS I EXPERIÈNCIA 
 
Traductor 
 

• Traductor ‘freelance’ anglès-català i anglès-espanyol, especialitzat en la traducció de 
textos jurídics: contractes, resolucions judicials, llicències de matrimoni, certificats de 
naixement i de matrimoni, antecedents penals, títols universitaris. 

• Llenguatge jurídic i institucions jurídiques d’Espanya i de la Unió Europea. 
• Convenis Internacionals relatius a l’àmbit mercantil. 
• Propietat industrial i intel·lectual: patents, marques i drets d’autor. 
• Mitjans de pagament: lletra de canvi, pagaré, transferències nacionals i internacionals. 
• Dret laboral, negociació col·lectiva, crisis empresarials. 
• Convenis de doble imposició, Conveni model de l’OCDE. 
• IVA 

 
Projectes de traducció durant l’últim any 

 
• Website corporativa de serveis internacionals de sol·licitud de devolució d’impostos. 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impuost sobre Societats  i IVA. (Straker 
Translations; 8,000 paraules). 

• Certificat d’antecedents penals. ‘State of Delaware - Department of Public Safety. Divi-
sion of State Police’ (Straker Translations). 

• Certificats de naixement i matrimoni (Straker Translations). 
• Carta de la Junta Directiva als socis de ‘XXX Condominium Association Inc.’ Convocatò-

ria de Junta General Ordinària. (Straker Translations). 
• Contracte de reconeixement de deute y promesa de pagament, i Declaració jurada da-

vant de Fedatari Públic (Straker Translations). 
• Avís de revisió de lloguer amb requeriment als llogaters de presentació de sol·licitud 

d’ajut per al lloguer (Straker Translations). 
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• Comissió rogatòria en investigació penal de ‘The United States District Court for the 
Middle District of X’ a la República Federal d’Alemnaya (Linguistic Systems Inc.). 

• ‘Canada and European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement’ (CETA). 
Catàlegs i informes sobre elements clau de l’Acord. (Made in Spain; 12,000 paraules). 

 
Advocat 

 
• Exercici del dret processal i altres àrees d’especialitat: dret constitucional, drets hu-

mans, dret penal, contractes, immigració-estrangeria, dret laboral, dret fiscal, responsa-
bilitat civil (accidents), dret immobiliari. 

• Com a advocat d’ofici, he participat i obtingut sentències absolutòries i bons acords en 
assumptes penals relacionats amb estafes, robatoris, delinqüència econòmica), delin-
qüència juvenil, violència domèstica. 

• He intervingut en assumptes judicials davant la jurisdicció laboral per assetjament sexu-
al, discriminació per raó de sexe, incompliment de contractes laborals i de mesures de 
seguretat en el treball, i acomiadaments improcedents. 

• He redactat contractes relacionats amb immobles, compravendes i arrendaments, he 
assessorat en constitució i capitalització de societats, actes de juntes generals, i he liti-
gat en casos de dret de família i matrimonial (separacions i divorcis). 

• He representat clients en reunions amb agències del govern, i davant dels tribunals con-
tenciós administratius. 

• He redactat i defensat recursos d’empara davant del Tribunal Constitucional del Regne 
d’Espanya per vulneració de drets fonamentals recollits a la Constitució Espanyola. Per 
dos vegades la meva demanda ha estat admesa a tràmit (tan sols l’1% dels recursos 
presentats son admesos a tràmit). He obtingut l’empara de l’esmentat Tribunal Consti-
tucional en una ocasió per violació de drets processals i denegació de tutela judicial 
efectiva. 

• He defensat i representat immigrants en risc de repatriació o expulsió. 
• He prestat assessorament legal i dut a terme estudi avançat en dret fiscal comparat, en 

l’àmbit de l’evitació de la doble imposició internacional en relació al model de conveni 
de l’OCDE. 

• He preparat i omplert declaracions d’impostos per herències, transmissió d’immobles, 
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats, i Impost sobre 
el Valor Afegit. 

• He assessorat i representat individus i companyies davant de l’Agència Tributària espa-
nyola i de la Conselleria de Finances de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
CRONOLOGIA LABORAL 
 

• Advocat tributari Price Waterhouse, Barcelona   1992-1995 
  

• Advocat  Fundador i soci director de   1995- present 
Tunyí Advocats, S.C.P. Barcelona 

 
• Traductor jurídic TranslatLaw – propietari i traductor  2012- present 

‘freelance’ establert a Toronto      
 

• Traductor jurídic i Made in Spain, Toronto    2013- present 
director d’expansió 
comercial      

       


