
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. 

 

LUIS CUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                               

 

Formación 

Licenciatura en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas en Universidad Abat Oliba CEU (2011) 
Máster Executive en Derecho Empresarial por Centro de Estudios Garrigues (2012) 
Módulo de Especialización en Fiscalidad Internacional por el Centro de Estudios Financieros (2014) 

Experiencia profesional 

Asociado en Garrigues, Departamento Fiscalidad nacional e internacional (2011-2014) 

Especialidades 

Asesora de manera recurrente en la fiscalidad de grupos empresariales nacionales y multinacionales de distintos sectores de actividad, siendo experto en 
tributación bajo el régimen de consolidación fiscal y en fiscalidad internacional. 
Cuenta con una amplia experiencia en asesoramiento fiscal de operaciones de M&A y reestructuraciones para grupos familiares y multinacionales. Tiene una 
sólida experiencia en procesos de Due Dilligence, private client / wealth management y procesos de inspección tributaria 

Entidades y asociaciones profesionales de las que es miembro 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 2011 

 

 


