
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. 

 

AGUSTÍN MORENO RUZ 
 

 

1.1 TÍTULOS ACADÉMICOS  
 
 Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid  

 
 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Especialidad Economía de la Empresa 

 
 Diplomado en Ciencias Empresariales  

 
 Perito Mercantil 

 

1.2 OTRAS TITULACIONES Y ESTUDIOS  
Cursos y seminarios en temas financieros, gestión de empresa, fiscal, recursos humanos, en la Universidad de Barcelona y Escuela de Administración de Empresas. 

 
 

2. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA  
UNIVERSITAT DE BARCELONA. Facultat d’Economia i Empresa. Departament d’Empresa. Secció de Comptabilitat:  

 
Méritos docentes: Profesor designado por votación de los alumnos, para figurar entre los docentes de la Orla de fin de Grado de ADE, en los cursos 2015-16, 2016-

17, 2017-18.  
 

Tutor en Trabajos de Fin de Grado, TFG, de temática Costes.  
 

2014-actual: Profesor Asociado Doctor.  
 

 

 


