
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. 

 

JOSEP ALEMANY FARRÉ                                                                                                                                                
 

Formación: 

• Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona. 

• Licenciado en derecho por la Universitat Abat Oliva. 

• Auditor Censor Jurado de Cuentas y miembro del Registro de Economistas y Auditores  

• Auditor Inscrito en el ROAC con el número 1584 

• Auditor interno de Control de Calidad – Lloyd’s Register 

Experiencia docente: 

• He impartido cursos en el en el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en temas de consolidación de 

balances. 
• He impartido cursos y ponencias en la Asociación de Asesores Fiscales 

• Miembro de la Sección del Impuesto de Sociedades de la AEDAF 

• He impartido clases en la Universitat de Girona en el Máster en el ejercicio de la abogacía. 

• He participado en la elaboración de una ponencia del libro “Els Drets Reals, Estudi introductori del Llibre V del Codi Civil 

de Catalunya”  

Experiencia profesional en fiscalidad: 

• Socio y administrador de la Sociedad CONSULTORS APLEGATS, S.L. dedicada a la asesoría fiscal. 

• Delegat de Catalunya de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals. 

 

 


