
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. 

 

SECUNDINO URCERA                                                                                                                                          
 

Censor Jurado de Cuentas, Economista, Abogado (no ejerciente). 

Más de 25 años de experiencia en auditoría de cuentas y consultoría económico-financiera.  

Experto independiente en procesos mercantiles, civiles, penales y contencioso-administrativos. 

Afiliaciones profesionales 

 Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). 
 Registro de Economistas Forenses (REFor). 
 Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC). 
 Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). 
 Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC). 
 Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB). 
 

Formación relevante 

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 
 Licenciado en Derecho. 
 Título de Experto en Actuaciones Periciales. 
 

Cargos en Instituciones 

 Miembro del Consejo Directivo Nacional del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). 
 Coordinador de la Comissió d’Actuacions Pericials del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC). 
 Miembro del Forensic Accounting Group de HLB International. 
 Vocal en la Comisión de Innovación y Tecnología del ICJCE 
 Representante del ICJCE en la International Innovation Network (IIN), 2002-2010. 
 Representante del ICJCE en la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), 2005-2009. 
 

Otras actividades 

 Ponente habitual de temas profesionales en foros, seminarios, conferencias y congresos. 
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