
UN FUTUR EN COMÚ
El nostre Despatx: 

Aspectes essencials de l'organització 



NOSALTRES

Audiconsultores és una manera d'entendre el món de l'empresa des del servei,
la professionalitat, la proximitat i la confiança. 
 
Audiconsultores és, som, un equip dinàmic i multidisciplinari d'advocats i 
economistes format per més de 40 professionals, amb una sòlida experiència
en un ampli espectre de sectors i clients, tant en l'àmbit local com estatal i,
per descomptat, internacional. 

Des de 1985 oferim un servei d'assessorament integral amb una mateixa visió: 
l'èxit dels nostres clients és el nostre èxit. I treballar amb esforç i il·lusió és la 
millor manera de demostrar el nostre compromís amb ells. 

Professionalitat,
proximitat i

confiança	  
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ELS NOSTRES VALORS

Només hi ha una forma de començar: pels 
principis. I a Audiconsultores són la base de tot 
el que fem. La màxima exigència, el compromís 
amb els clients, l'esperit de superació, la 
professionalitat i un agut sentit de l'esforç i el 
respecte a la llei són els principis que guien la 
nostra forma d'actuar, pensar i, en definitiva, 
ser.  
 
Amb un únic propòsit: aconseguir l'excel·lència. 
Però la forma d'arribar-hi és tan o més 
important que el punt d'arribada.  
 
Perquè som el que fem. I els nostres valors són 
el nostre valor principal.  
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Aconseguir 
lʼexcel·lència	  



SERVEIS



SERVEIS
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El món empresarial viu sotmès a una contínua 
activitat legislativa i cal estar preparat per 
adaptar-sʼhi.  
 
A Audiconsultores ajudem a l'empresari a 
afrontar aquesta realitat. Els nostres serveis 
jurídics estan especialitzats en cadascuna de 
les branques del dret dels negocis i posen un 
èmfasi especial en els àmbits tributari, mercantil 
i laboral.  
 
L'objectiu: garantir una assistència jurídica 
integral als nostres clients. I per aconseguir-ho 
dediquem el màxim dʼesforç a oferir, dia a dia, 
capacitat de resposta, agilitat i flexibilitat en 
cadascuna de les nostres accions. 

Legal	  



SERVEIS
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Legal	  

1. Dret Mercantil. Corporate compliance, 
govern corporatiu i 
responsabilitat penal 
corporativa.

2. Corporate (M&A).3.

4. Concursal i reestructuracions 
societàries.

Empresa familiar.5. Dret immobiliari.6.

8. Mediació i arbitratge (ADR).7. Contenciós. 9. Protecció de Dades.

10. Fundacions i entitats públiques i/o
no lucratives (tercer sector).



SERVEIS
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L'assessorament fiscal ha estat, des dels nostres 
orígens, un dels pilars de creixement 
d'Audiconsultores. 
 
És una àrea essencial que requereix una 
especialització alta en els diversos impostos del 
nostre ordenament tributari, sense perdre la 
perspectiva global. Només des d'aquesta 
perspectiva i una inversió continuada en la gestió 
del coneixement de l'equip, potenciant-ne el capital 
intel·lectual, és factible alinear l'ordenament tributari 
amb les necessitats específiques de cada client.

Unim la nostra professionalitat a un sòlid 
compromís amb les bones pràctiques i un ferm 
respecte a la llei. Perquè hi ha algú més exigent 
que els nostres clients: nosaltres mateixos. 

Tributaris	  



SERVEIS
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Tributaris	  

1. Assessorament fiscal integral i 
recurrent a les empreses en el 
compliment de les seves obligacions 
tributàries periòdiques i puntuals. 

Due diligence de l'àrea 
fiscal de les empreses.

2. Anàlisi de la fiscalitat
d'operacions econòmiques
i/o patrimonials puntuals.

3.

4. Fiscalitat de la retribució
de directius i membres de
l'òrgan d'administració.

Planificació i assessorament 
fiscal en la mobilitat 
internacional dels treballadors.

5. Fiscalitat dels grups
de societats.

6.

7. Preus de transferència.
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8. Fusions, escissions, bescanvis
de valors, aportacions no 
dineràries i altres operacions
de reestructuració empresarial.

Fiscalitat internacional.9. Assessorament fiscal del
patrimoni personal i/o familiar.

10.

11. Fiscalitat de l'empresa familiar. Assessorament específic en
la fiscalitat d'entitats públiques
i/o no lucratives i societats 
cooperatives.

12. Tributació local (IAE, IBI, 
plusvàlua municipal, etc.).

13.

14. Representació i defensa dels 
interessos dels nostres clients
en els seus procediments amb 
l'Administració Tributària.

SERVEIS
Tributaris	  



SERVEIS
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Cada empresa és un món. I per a nosaltres, aquest 
món ho és tot. Amb aquesta convicció treballem de 
manera estreta amb el client, identificant les seves 
necessitats específiques per afrontar amb èxit la 
seva cobertura. 
 
Únicament amb aquest tracte directe podem 
convertir-nos en el consultor estratègic i/o econòmic 
financer que moltes empreses necessiten i ajudar 
els seus directius i gestors en la presa de decisions.
L'ampli ventall de serveis que les empreses 
necessiten en aquest àmbit, segons la fase en la 
qual es trobin (corporate, reestructuracions, plans 
de negoci, estratègics, de viabilitat, etc.), és 
assumit per l'expertise dels professionals de l'àrea i 
per la nostra plena involucració amb els plans, 
necessitats i objectius del client.  
 
Perquè a Audiconsultores fa molts anys que 
treballem per fer fàcil el que és complex. I com més 
gran és la dificultat, més gran és la nostra 
obstinació a trobar una solució òptima per al client. 

Consultoria	  



SERVEIS
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Consultoria	  

1. Consultoria estratègica i de
negoci als òrgans d'administració
i/o direcció.

Assessorament en la gestió 
econòmica de l'empresa.

2. Serveis comptables.3.

4. Implantació de sistemes de 
control pressupostari i de gestió.

Assessorament financer.5. Elaboració d'informes 
econòmics i financers 
específics.

6.

8. Corporate.7. Reestructuració d'empreses. 9. Start-Ups.



SERVEIS
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En un entorn econòmic tan complex i canviant com 
l'actual, les empreses estan sotmeses a una 
regulació normativa intensa i continuada en l'àmbit 
sociolaboral.
 
A Audiconsultores comptem amb un equip de 
professionals capaç d'alliberar els nostres clients de 
l'enorme càrrega de treball que comporta una 
administració puntual i ordenada del personal.  
 
I ho fem des de la proximitat, amb un tracte directe i 
personalitzat, que inclou l'àmbit dels Recursos 
Humans i, en particular, la selecció i la gestió del 
talent de les organitzacions, un servei essencial per 
a les empreses de qualsevol dimensió.
Per a nosaltres, el nostre objectiu principal és 
construir en el temps una relació de confiança 
plena amb el client.

Laboral



SERVEIS
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Laboral	  

1. Assessorament en l'àmbit del Dret 
del Treball i de la Seguretat Social.

Administració de personal.2. Assessorament i representació 
lletrada de l'empresa.

3.

4. Elaboració d'estudis específics
en l'àmbit laboral i de Recursos 
Humans.

Gestió del talent.5. Assistència i coordinació 
en processos.

6.



SERVEIS
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A Audiconsultores ens agrada tractar els nostres clients com a allò 
que són: únics. Clients únics amb necessitats úniques. 
 
I què necessita algú únic? Un vestit a mida, especialment quan 
parlem de processos d'externalització de serveis i/o departaments 
que no formen part de la seva core business. Per això disposem 
dels millors sastres: un equip transversal d'assessors experts en 
comptabilitat, administració del personal i suport a la gestió 
empresarial.
 
En un moment en què és imprescindible la flexibilització dels costos 
empresarials, els nostres serveis aconsegueixen que aquest 
objectiu sigui possible i assumeixen les funcions (interim manager) 
o els processos de treball i, fins i tot, els departaments que el client 
no vol o que, per la seva dimensió, no pot assumir íntegrament.
 
Especialitzats però amb visió global. Transversalitat però garantint 
un servei integral coordinat. Teoria, sí, sempre, però assentada en 
la realitat i la pràctica diària.
 
Al cap i a la fi es tracta de saber-se posar al lloc del client. En altres 
paraules: les seves necessitats són les nostres.

Outsourcing	  



SERVEIS
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Outsourcing	  

1. Outsourcing per a
empreses estrangeres.

Outsourcing laboral.2. Outsourcing comptable.3.



EQUIP



EQUIP
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Llorenç Hernández Rabanal

Soci - Advocat

Llicenciat en Dret, Màster en Assessorament 
Fiscal pel Col·legi d'Economistes de 
Catalunya, mediador concursal i mediador 
civil i mercantil. És membre del Centre de 
Mediació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de 
Barcelona, així com de l'Associació Espanyola 
d'Assessors Fiscals. La seva trajectòria 
professional es basa en el camp de 
l'assessorament empresarial, nacional i 
internacional, amb especial dedicació en 
l'àmbit de la negociació estratègica i 
contractual. Ha intervingut en els processos 
de negociació de nombroses operacions 
dʼM&A i de reestructuració empresarial, així 
com en negociacions corporatives i 
contractuals complexes.



EQUIP
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Neus Sala i Buchaca

Sòcia - Economista

Llicenciada en Ciències Econòmiques i 
Empresarials, auditor per l'Institut de Censors 
Jurats de Comptes, Màster en Dret Tributari per 
la Universitat de Barcelona i membre de 
l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals. És 
professora associada del Departament 
d'Economia Pública de la Universitat de 
Barcelona i del Màster de Fiscalitat de la 
Barcelona School of Management. La seva 
carrera professional s'ha centrat en l'àmbit 
tributari, des de la pràctica fiscal recurrent de 
l'empresa fins a l'assessorament en operacions 
de reestructuració de grups empresarials o de 
patrimonis de grups familiars.



EQUIP
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Carlos Torres Casasnovas

Soci - Economista

Llicenciat en Ciències Econòmiques i 
Empresarials, PADE per l'IESE, auditor per 
l'Institut de Censors Jurats de Comptes, membre 
del ROAC, de l'Associació Espanyola 
d'Assessors Fiscals i mediador civil i mercantil. 
Va iniciar la seva carrera professional com a 
auditor de comptes per continuar posteriorment 
en l'àmbit de la consultoria empresarial, recursos 
humans, M&A i reestructuracions empresarials. 
Així mateix, ha intervingut com a administrador 
concursal o assessor en nombrosos 
procediments concursals.



EQUIP
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Manuel Cadena Romero

Associat - Economista

Llicenciat en Ciències Econòmiques, amb una 
exhaustiva relació de cursos i seminaris sobre 
fiscalitat, finances i management general. 
Diversos MBA i PDD per diferents escoles de 
negoci tant a Espanya com de l'estranger. La 
seva dilatada trajectòria professional s'ha centrat 
en la coordinació i prestació de serveis 
professionals per a un ampli rang de companyies 
multinacionals, nacionals i locals.



EQUIP
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Oscar Casanovas Rodríguez

Associat - Advocat

Llicenciat en Dret i Agent de la Propietat 
Immobiliària. La seva experiència professional es 
desenvolupa en l'àmbit del dret mercantil, en 
assessorament i suport transversal a l'empresa, 
tant en el camp corporatiu com en el camp 
contractual, així com en els terrenys del dret civil, 
immobiliari i successori, en els quals ofereix 
serveis d'assessorament i de negociació 
contractual.



EQUIP
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María Dávila Rueda

Associada - Economista

Llicenciada en Econòmiques i membre del 
Registre d'Economistes d'Assessors Fiscals, ha 
liderat l'assessorament de grans grups nacionals 
i internacionals, així com entitats públiques i no 
lucratives. Està especialitzada en assessorament 
d'entitats i instituts de recerca. A més, és 
col·laboradora acadèmica a l'àrea de Dret Fiscal 
a EUNCET Business School i membre del seu 
Consell Rector.



EQUIP
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Mateu Lázaro Pérez

Associat - Advocat

Llicenciat en Dret i membre de l'Associació 
Espanyola d'Assessors Fiscals. Els seus camps 
d'actuació més destacats són el dret tributari i 
mercantil i el dret successori. Així mateix, ha 
desenvolupat una àmplia experiència en entitats 
d'economia social i del tercer sector.



EQUIP
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Jordi Palacín i Durà

Associat - Economista

Llicenciat en Ciències Econòmiques, ha 
desenvolupat la major part de la seva carrera en 
el sector bancari, concretament en la secció de 
banca d'empreses. Ha ocupat càrrecs directius 
com a Director de Zona d'empreses a Andalusia i 
les Canàries i després com a Director Comercial 
d'empreses. És expert en finançament 
empresarial, anàlisi del risc creditici i negociació 
bancària.



EQUIP
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Juan José Sotelo López

Associat - Assesor Fiscal

Diplomat en Ciències Empresarials i Màster
en Assessoria Fiscal per la Universitat de 
Barcelona, ha dirigit un gran nombre de 
reestructuracions empresarials i està habituat
a l'assessorament fiscal en l'àmbit internacional, 
especialment en relació amb la tributació de no 
residents i l'aplicació dels convenis bilaterals per 
evitar la doble imposició.



Gràcies per la seva confiança.


