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Sóc soci en l'equip de Litigació / Resolució de conﬂictes. Estic especialitzat
en litigis bancaris i mercantils i recursos de cassació davant del Tribunal
Suprem.
Des del començament de la crisi ﬁnancera, m'he centrat en enjudiciar casos
de frau de valors i en la venda de casos en defensa d'inversors privats,
patrimoni familiar i suport a clients institucionals contra entitats ﬁnanceres i
bancs. També he participat àmpliament en la representació de companyies,
accionistes i directors en distribució, franquícia, serveis mercantils,
responsabilitat civil i demandes relacionades amb la construcció.
Com a part del meu litigi d'apel·lació, els meus èxits recents inclouen una
decisió pionera del Tribunal Suprem de Madrid que anul·la un laude arbitral
com contrari a l'ordre públic i una decisió principal del Tribunal Suprem
espanyol que va avalar, per primera vegada, l'ús d'accions col·lectives per
reclamar per danys i perjudicis per la venda de valors. La importància
d'aquests judicis va cridar l'atenció en els mitjans de comunicació.
Chambers Europe em va atorgar el reconeixement de "Key Individual" del
Departament de Litigació de JAUSAS el 2013. Des 2016, el directori Best
Lawyers m'ha qualiﬁcat com un dels professionals líders en litigació civil a

Espanya. A més a més, una de les principals publicacions legals em va
descriure com un "specialist in complex appeals".
Freqüentment, participo en conferències, escric per a publicacions legals i
proporciono comentaris a la premsa nacional sobre qüestions d'apel·lació i
disputes comercials i de litigació bancària. Les meves conferències en els
últims 12 mesos han inclòs diverses dissertacions i seminaris en línia sobre
litigis davant el Tribunal Suprem espanyol. També realitzo regularment
tallers en altres ﬁrmes legals, universitats i administracions públiques sobre
redacció legal.
Com a part de la meva pràctica, estic molt involucrat a les xarxes socials i
comparteixo la meva passió per la llei al meu blog Litigio de Autor.

