JOSEP M. NOGUERA I AMIEL
SOCI DIRECTOR DE JMNOGUERA SERVEIS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL, SLP I SOCI DE FUSTER LAWYERS
MEMBRE DE LA COMISSIÓE FISCAL DEL COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA
Vinculat al món professional de l'assessorament tributari i comptable des de fa 35 anys.
Especialitzat en recolzar gabinets i despatxos professionals en la vessant fiscal: desenvolupament eines de gestió economicofinancera, estudis en planificacions
societàries, successió familiar i d'altres. Confecció de recursos en l’àmbit contenciós i ajuda i assessorament estratègic en inspeccions fiscals i comprovacions
tributàries.
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Diplomat en Ciències Empresarials, Llicenciat en ADE i Economia
Soci–director de JMNOGUERA Serveis de Consultoria Empresarial, SLP (gabinet dedicat a l’assessorament tributari, comptable i mercantil, donant servei
a empresaris, professionals i societats) i soci de Fuster Lawyers, S.L.
Membre de la Comissió Fiscal del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Professor de l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Responsable del servei de Consultoria Fiscal de l'APTTCiB
Membre del Gabinet d'Estudis de l'APTTCiB i de FETTAF

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.

