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Membre del Consell Consultiu de les Illes Balears de 2009 ençà.

És llicenciat en dret per la Universitat Complutense de Madrid i diplomat en ciències
empresarials per la Universitat Nacional d’Educació a Distància.
Pertany al Cos d’Advocats de l’Estat des de l’any 1990, en què ingressà amb el
número dos de la seva promoció. Com a advocat de l’Estat ha prestat serveis en la
Direcció del Servei Jurídic de l’Estat - Advocacia General de l’Estat, en qualitat de
coordinador de l’Àrea Contenciosa Administrativa; en l’Advocacia de l’Estat a les Illes
Balears, i de l’any 2000 al 2006, en qualitat d’advocat de l’Estat - cap del Servei
Jurídic, en l’Agència Estatal d’Administració Tributària a les Illes Balears.
Durant tres anys i mig (2007-2010) ha ocupat el càrrec de director de l’Assessoria
Jurídica del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya. De l’any
2010 al 2014 ha estat soci de l’Àrea Contenciosa del bufet d’advocats Cuatrecasas,
Gonçalves-Pereira, i ha acomplert les seves funcions a l’oficina de Palma. A partir de
2014 es dedica a l’exercici lliure de la professió d’advocat.
A més de la seva actuació com a conferenciant, ha exercit durant cinc anys com a
preparador d’oposicions al Cos d’Advocats de l’Estat; participa com a professor, des
de 1997, en el Màster d’hisenda pública de la Universitat de les Illes Balears, i durant
els anys 2009 i 2010 impartí classes en el Curs d’especialista en dret concursal que
organitzà l’Aula Jurídica Europea de la Universitat Europea de Madrid i el Col·legi
Oficial de Titulars Mercantils i Empresarials de les Illes Balears.
També ha publicat articles i llibres sobre temes jurídics; destaca la seva intervenció
en les obres següents: Libro-homenaje a D. José Antonio Piqueras Bautista
(Aranzadi, 1999), Régimen jurídico de la responsabilidad tributaria y su aplicación
práctica (Aranzadi, 2002), Comentarios a la Ley General Tributaria (Aranzadi, 2004),
Estudios en homenaje a D. Miguel Coll Carreras (Aranzadi, 2006) i El patrimonio
sucesorio. Reflexiones para un debate reformista (Dykinson SL, 2014).
Ha estat secretari del Consell d’Administració d’Inversions Immobiliàries CRE SL,
societat d’inversió del Col·legi de Registradors, i ha ocupat el càrrec d’administrador
concursal de diverses societats.

