
En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, amb domicili social al carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal facilitades 

de forma voluntària, seran incorporades als fitxers informatitzats de l’Entitat, per a finalitats relacionades amb el curs o esdeveniment. El compliment del present formulari  implica l’autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb les finalitats inherents a l’acte 

/ curs o esdeveniment, incloent la seva cessió als promotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en els seus cursos, actes i/o esdeveniments pot emprar recursos audiovisuals per a posteriors comunicacions públiques via digital i/o suport 

paper. No hi ha previsió d’altres cessions a tercers sense el seu consentiment, llevat del previst al article 11 de la LOPD. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats, adreçant-se 

a la secretaria del CCJCC a l’adreça esmentada. 

 

RAÚL LORENTE SIBINA 
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FORMACIÓ ACADÈMICA 

Auditor de Comptes. Número 17.683 Registre Oficial d’Auditores de Comptes.  
Llicenciat en Ciències Econòmiques i empresarials. Branca empresa. Especialitat finances. Universitat de Barcelona.  

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

Mar´14-Actualitat Soci. LBL PARTNERS, Madrid.  
Soci fundador de LBL, societat multidisciplinar d’advocats i economistes centrat en prestar serveis com administradors concursals, defensa i assessorament jurídic mercantil, 

reestructuracions empresarials així como aquells relacionats amb la pràctica forense; con despatxos en Barcelona, Madrid i València.  

Mar´11-Mar´14 Soci. INSOLNET ADMINISTRACIONES CONCURSALES, SLP, Madrid. 

Dic´05-Mar´11 Soci Director. RISC VALOR CONSULTING, S.L. Barcelona. 

1994-2012 Conseller delegat. RISC VALOR, S.A. Barcelona. 

COL·LABORACIONS DOCENTS 

2012- Div. Ed Fòrum auditor professional. Ponent en diverses edicions sobre matèria concursal.  
2010-actualitat Col·legi advocats de Barcelona. Ponent des de l’any 2010 en el Màster de Derecho Concursal.  
2008-2009 PIMEC. Ponent en les jornades PIMEC sobre la Llei Concursal.  
2007-actualitat Col·legi de Censors Jurats de Comptes. Membre de la Comissió Concursal secció de Barcelona.  
2007-actualidad Ponent en conferències sobre actuacions de l’administració concursal en diversos cursos i seminaris  

PUBLICACIONS 

El concurso de los clientes y proveedores del sector de la construcción. Publicado por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias y el Ilustre Colegio 

de Economistas de Asturias (obra colectiva). Noviembre 2010. 

Diversos artículos publicados en la revista Auditores. Revista editada por el Colegio de Censores Jurados de Cuentas. 

Diversos artículos publicados en la revista Economistas. Revista editada por el Consejo General de Colegios de Economistas de España. 
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