
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. 
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Formación académica:  

Licenciado en Administración y Dirección de empresas y MBA por ESADE 

Master en Administración y Gestión Tributaria por Esade.  

Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) 

 

Experiencia: 

Experiencia de más de 4 años en Deloitte y 5 años en KPMG en los departamentos de Auditoría, Transaction Services, Restructuring y 

Global Transfer Pricing Services, estando involucrado en proyectos de due diligences financieras de compra/venta, restructuring, 

business modelling y valoración de empresas locales e internacionales así como en numerosos proyectos de análisis, documentación e 

implementación de políticas de precios de transferencia de operaciones vinculadas con un especial enfoque a las transacciones 

financieras, servicios (cost allocations) y operaciones vinculadas complejas. 

Actualmente es Director en el Departamento de Financial Advisory Services y Transfer Pricing en Russell Bedford España. 
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