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Sóc el soci principal del Departament Fiscal de Fieldﬁsher-JAUSAS.
Vaig obtenir la meva llicenciatura en Economia i Ciències Empresarials a la
Universitat Autònoma de Barcelona el 1985, i he impartit classes sobre
Fiscalitat Empresarial a la mateixa universitat durant 23 anys. Durant
diversos anys, vaig ser especialment actiu en aquesta universitat, vaig
formar part dels organismes del Departament d'Economia Empresarial, tant
en àrees cientíﬁques com organitzatives.
Començo la meva carrera professional a Coopers & Lybrand, després a
Cuatrecasas, on vaig estar durant 8 anys i vaig arribar a la categoria de
director del Departament Fiscal, i, més endavant, a Pere Brosa i Associats
ﬁns a 2003, quan vaig fundar Miliners Advocats i Assessors Tributaris. El
2017, vaig fusionar l'equip tributari de Miliners amb JAUSAS.
A més d'administrar i coordinar el Departament Fiscal de FieldﬁsherJAUSAS, que inclou especialistes en tots els camps de la ﬁscalitat, sóc
particularment reconegut a les àrees d'Inspecció i Litigis Fiscals, on,
juntament amb el meu equip, he aconseguit un notable èxit defensant els
interessos dels meus clients. Disposo d'àmplia experiència en consultoria
empresarial, així com en ﬁscalitat de grups familiars i successió d'empreses,
i vaig ser un dels primers professionals a estudiar la ﬁscalitat de ﬁgures
tributàries, com ﬁdeïcomisos, no especíﬁcament reconeguts per la llei
espanyola. Finalment, gràcies a la meva capacitació general i àmplia
experiència, he tingut l'oportunitat de coordinar equips multidisciplinaris,

particularment en els àmbits d'impostos penals i d'impostos a la
comptabilitat, així com situacions d'insolvència amb implicacions ﬁscals.
Al llarg de la meva carrera, he tingut l'oportunitat i l'interès d'intervenir en
projectes de millora legislativa en el camp de la tributació, havent participat,
entre altres, en la reforma tributària de la successió d'empreses heretada
que va tenir lloc a ﬁnals de els anys noranta, i en els projectes presentats
per organitzacions empresarials per millorar els incentius d'I+D. També sóc
autor de nombrosos articles, especialment del treball "La Reforma Fiscal
2015", en el qual vaig coordinar un prestigiós equip de professionals. També
remarco que, un dels reclams reeixits que vaig coordinar, va implicar la
necessitat de reformar la tributació dels instruments d'inversió, perquè la
regulació vigent ﬁns a la resolució d'aquest reclam va ser declarada invàlida.

