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El Govern envia al Parlament el Projecte de Llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya 
 

 Està dedicat a les obligacions i els contractes, i substituirà la 
Llei espanyola en aquesta matèria 
 

 Un cop s’aprovi la Llei, es completarà la regulació catalana del 
dret civil amb el darrer llibre que conforma el Codi 

 
El Govern ha aprovat que s’enviï al Parlament el Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil català i reprèn, així, la tramitació que va decaure en 
finalitzar la legislatura anterior. D'aquesta manera, es podrà completar la 
regulació catalana del dret civil, amb el darrer llibre que conforma el Codi. 
Amb això, el Govern expressa la voluntat d’exercir totes les competències 
en aquest àmbit. Amb la culminació del Codi civil, Catalunya disposarà 
d’un cos legal que regularà els aspectes propis de l'àmbit privat de les 
persones físiques i jurídiques i esdevindrà la norma d'aplicació principal, 
fet que convertirà el Codi civil espanyol en una norma d'aplicació 
subsidiària a Catalunya.  
 

La importància del llibre sisè 
 
En l'actualitat, les obligacions i els contractes estan regulats pel Codi civil 
espanyol perquè encara no s'ha aprovat cap llei pròpia. Quan el 
Parlament doni el vistiplau definitiu al llibre sisè, Catalunya també tindrà 
regulats les obligacions i els contractes.  
 
El llibre sisè regula contractes tan importants com el de compravenda, el 
de permuta, el de cessió de solar o aprofitament urbanístic a canvi de 
construcció futura i els contractes de conreu. També incorpora de manera 
detallada la regulació d'altres contractes com el de custòdia del territori, el 
d'integració ramadera, el d'aliments o el violari (pensió vitalícia). 
 
La regulació del Codi civil permet incorporar a la legislació les obligacions 
contingudes en diverses directives comunitàries, per garantir una major 
protecció a la part més feble dels contractes. Alhora, permet disposar 
d'una regulació clara dels drets i les obligacions de les parts en 
determinats contractes que tenien una regulació obsoleta, ja que aquesta 
Llei del Codi civil respon de manera més adequada a la complexitat social 
i econòmica actual. En altres casos, el Codi civil de Catalunya recollirà 
contractes habituals en l'àmbit privat, però que no estaven específicament 
previstos en cap norma, com és el cas del contracte de custòdia del 
territori, pel qual una part cedeix un terreny i l'altra el gestiona a canvi 
d'aplicar-hi unes millores; o el contracte d'aliments, pel qual una de les 
parts s'obliga a prestar allotjament, manutenció, assistència i cura a una 
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persona durant la seva vida, a canvi de la transmissió d'un capital, en 
béns o drets. 
 
Tot això aportarà més seguretat jurídica en les relacions entre persones 
privades, ja que quedaran més ben definits els drets i les obligacions de 
les parts en un contracte, fet que també facilitarà la interpretació d'aquests 
contractes pels operadors jurídics i pels tribunals. 
 
Normes per a la quotidianitat 
 
El Codi civil té una presència important en la vida quotidiana dels 
ciutadans. Per exemple, regula totes les compravendes, des del pa fins a 
un habitatge. Entre els aspectes nous del contracte de compravenda, hi 
ha la capacitat del comprador d’un immoble de fer-se enrere si una entitat 
de crèdit no li concedeix el finançament necessari.  
 
Per donar resposta a noves realitats socials, sovint vinculades a la gent 
gran, es regula el contracte d'aliments o el de violari (pensió vitalícia) i en 
l'àmbit rural es dóna una regulació pròpia dels contractes de conreu 
(arrendament rústic, parceria, masoveria i arrendament de pastures), del 
contracte de custòdia del territori i de la integració ramadera.  
 
Expressament, es regulen la permuta, la cessió de finca a canvi de 
construcció futura i el censal, que és un mecanisme de finançament 
vinculat a la transmissió d'immobles.  
 
El sisè i l’últim 
 
El llibre sisè s’afegeix als altres cinc que el Parlament de Catalunya ja ha 
aprovat en exercici de les seves competències i que conformen el corpus 
legal vigent a Catalunya sobre dret civil.   
 

 Llibre primer (Llei 29/2002), que estableix l’estructura i sistemàtica del 
Codi civil de Catalunya. 
 

 Llibre segon (Llei 25/2010), sobre persona i família, que regula la 
persona física, les institucions de protecció de la persona, la família i 
altres relacions de convivència. 
 

 Llibre tercer (Llei 4/2008), sobre les persones jurídiques, que regula les 
associacions i fundacions. 
 

 Llibre quart (Llei 10/2008), sobre successions. 
 

 Llibre cinquè (lleis 5/2006, 5/2015 i 19/2015), sobre drets reals (o drets 
de les coses), que regula la propietat, la possessió, les comunitats o la 
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propietat horitzontal i incorpora noves formes com la propietat temporal 
i la propietat compartida. 

 
Aquests cinc llibres i el que avui ha aprovat el Govern actualitzen i 
amplien la regulació que des de fa segles existeix a Catalunya en matèria 
de dret civil, que, com moltes altres institucions catalanes, són testimoni 
d'una història mil·lenària.   
 
La Comissió de Codificació 
 
Totes les lleis que conformen el Codi civil de Catalunya han estat 
elaborades per la Comissió de Codificació del Dret civil, formada per 
experts juristes, com catedràtics d'universitat, notaris, jutges i advocats, 
entre d’altres. Això fa que els textos jurídics gaudeixin d'un ampli consens 
i d'un nivell tècnic contrastat.  
 
Aquesta legislatura, la Comissió de Codificació té previst completar els 
treballs definitius que posaran punt final a aquesta ingent tasca de 
codificació. 
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El Govern defensarà davant del TC la legalitat i 
legitimitat del nou Departament d’Exteriors  
 

 L’Executiu es persona en el conflicte positiu de competència 
promogut pel Govern espanyol per defensar una acció exterior 
que la Generalitat porta duent a terme des de l’any 1982 
 

El Consell Executiu ha acordat, a proposta de la consellera de la Presidència, 
Neus Munté, i del conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 
Transparència, Raül Romeva, personar-se en el conflicte positiu de 
competència núm. 672-2016, promogut pel Govern de l'Estat. 

 
El Govern de l'Estat va promoure un conflicte positiu de competència en 
relació amb els articles 1.1 i 3.3 apartats .1 i .2 del Decret del Govern de la 
Generalitat de Catalunya 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i 
determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya, i els articles 1.1.b) i 20 del Decret del Govern 
de la Generalitat de Catalunya 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del 
Departament. El conflicte va ser admès a tràmit pel TC el 16 de febrer de 2016 
i la Generalitat té ara un termini de 20 dies per presentar al·legacions. 
 
El Govern de Catalunya considera que la creació del Departament d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència s’ajusta plenament l’Estatut 
d’autonomia i a la Llei d’acció exterior, aprovada l’any passat. Per tant, el nou 
Departament forma part integral de les competències de la Generalitat. 
L’Administració catalana ha dut a terme una acció exterior de manera 
permanent des del 1982, la qual ha permès la projecció internacional de la 
cultura, l’economia, el turisme i la llengua catalanes. 
 
Davant d’aquest conflicte positiu de competència, el Govern ha manifestat la 
seva ferma voluntat de continuar fent acció exterior al servei de les empreses i 
les persones, com fan altres països del món. En aquest sentit, cal subratllar 
que l’acció exterior forma part del pla de Govern presentat al Parlament i 
aprovat per majoria absoluta a la cambra. 
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El Govern simplifica el registre de productors i gestors 
de residus 
 

 Un nou decret simplifica i ordena els criteris que regeixen els 
registres de l’Agència de Residus de Catalunya i estableix el règim 
de comunicació prèvia per a l’inici de l’activitat 

 
El Consell Executiu ha aprovat un nou decret que simplifica i ordena els 
registres generals adscrits a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), i 
detalla les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia en aquest 
àmbit. 
 
Fins ara, l’activitat vinculada a la producció, la gestió i el transport de residus 
quedava recollida en quatre registres diferents: el Registre general de gestors 
de residus de Catalunya, el Registre general de productors de residus 
industrials, el Registre de transportistes de residus, i el Registre de 
transportistes de residus inerts de la construcció i la demolició de Catalunya. 
 
El text aprovat pel Govern actualitza la regulació d’aquests registres, que ha 
quedat obsoleta, i la simplifica per facilitar l’activitat administrativa vinculada a 
aquest sector.  
 
El nou decret estableix dos únics registres: un per a productors i un per a 
gestors. Aquest últim, es dividirà en tres seccions: 
 

 Gestors de residus: vinculats a activitats d’emmagatzematge, recollida 
i transferència, valorització i disposició del rebuig; 

 Transportistes de residus: transport de residus amb caràcter 
professional amb seu social a Catalunya; 

 Agents o negociants de residus: persones amb seu a Catalunya que 
desenvolupin aquesta activitat. 

 
Comunicació prèvia a l’inici de l’activitat 
 
D’altra banda, el decret concreta el règim de comunicació prèvia a l’inici de 
l’activitat per als casos següents: 
 

 Activitats que produeixin residus perillosos; 

 Activitats que generin més de 1.000 tones per any de residus no 
perillosos; 

 Transport de residus professional; 

 Recollida de residus sense instal·lació associada; 

 Activitats d’agent o negociant de residus; 

 Eliminació de residus propis no perillosos en el lloc de producció, així 
com valorització de residus no perillosos, quan no necessiti 
autorització. 
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La formalització, modificació i baixa de la comunicació prèvia es podrà fer 
telemàticament, mitjançant el portal de la Generalitat adreçat a empreses 
(www.gencat.cat/canalempresa).  
  

http://www.gencat.cat/canalempresa
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El Govern aprova el decret de la inspecció de consum 
i control de mercat 
 

 Aquest Decret aprova el desplegament reglamentari al Codi de 
consum de Catalunya i modifica el Decret 206/1990, de 30 de juliol, 
sobre la inspecció de disciplina de mercat i consum. 
 

 Aquesta regulació evidencia la voluntat del Govern d’exercir 
plenament les competències en la defensa dels drets dels 
consumidors, que recull l’Estatut d’autonomia de Catalunya. El 
Decret aprovat unifica en un sol text legal les disposicions 
normatives en matèria de consum que s’havien anat dictant des 
dels anys 90 i ha adaptat la normativa de protecció de les 
persones consumidores a la realitat jurídica, econòmica i social 
actual del país. 
 

 Entre d’altres qüestions, el Decret aprovat regula aspectes del 
procediment per a la presa de mostres, les mesures cautelars i 
altres actuacions inspectores, i també dota de mecanismes de 
control per a la defensa del sector comercial en la lluita contra la 
venda il·legal i les falsificacions. 

 
El Consell Executiu ha aprovat el Decret de la inspecció de consum i control 
de mercat. Aquesta norma representa el desplegament reglamentari previst a 
la disposició final segona del Codi de Consum de Catalunya, i modifica el 
Decret 206/1990, sobre la inspecció de disciplina de mercat i consum.  
 
Aquesta regulació evidencia la voluntat del Govern de la Generalitat d’exercir 
plenament les competències exclusives en la defensa dels drets dels 
consumidors, que recull l’Estatut d’autonomia de Catalunya. El Decret aprovat 
unifica en un sol text legal les disposicions normatives en matèria de consum 
que s’havien anat dictant des dels anys 90 i ha adaptat la normativa de 
protecció de les persones consumidores a la realitat jurídica, econòmica i 
social actual de Catalunya. 
 
El nou Decret regula aspectes procedimentals, relatius al contingut de les 
actes i dels informes d’inspecció i l’ús de mitjans electrònics en la realització 
de les activitats inspectores de consum; i també estableix el procediment per 
dur a terme la presa de mostres de productes i la pràctica de les proves 
corresponents.  
 
Així mateix, per fer un ús més eficient dels recursos, el decret estableix 
l’obligatorietat per a les empreses i establiments subjectes a l’activitat 
d’inspecció d’utilitzar mitjans electrònics en les seves relacions amb la 
Inspecció. Queden exemptes d’aquesta obligació les considerades 
microempreses, que ho podran fer de manera voluntària. 
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També preveu que es puguin adoptar, de forma motivada, fins i tot de manera 
immediata, mesures cautelars de caràcter no sancionador sobre béns i serveis 
si existeixen indicis racionals de risc per a la seguretat, els interessos 
econòmics o el dret a la informació de les persones consumidores i en regula 
el corresponent procediment administratiu d’adopció de mesures de restricció  
a la comercialització. D’aquesta manera,  amb aquest decret, el Govern posa 
l’èmfasi en la defensa i protecció del sector comercial,  facilitant mecanismes 
de control per a la lluita contra la venda il•legal i les falsificacions. 

 
En l’àmbit de la simplificació administrativa, regula la coordinació i la 
col·laboració de la funció inspectora entre la Generalitat i les administracions 
locals de Catalunya i crea la Comissió Coordinadora sobre Inspeccions de 
Béns i Serveis de Consum com a òrgan de coordinació i col·laboració en 
matèria d’inspecció, control i vigilància del mercat de totes les administracions 
competents en matèria de béns i serveis. 
 
Pel que fa a la transparència, el decret preveu que, com a mínim un cop l’any, 
es programin activitats d’inspecció i control de mercat sota un criteris 
establerts en les quals s’analitzin, es verifiquin i es comprovin les pràctiques 
dels agents econòmics i la seva afectació envers els interessos generals de 
les persones consumidores. Aquestes activitats programades s’han d’incloure 
en els portals de Transparència de l’Agència Catalana del Consum i dels ens 
locals.  
 
El Decret és d’aplicació a totes les administracions públiques de Catalunya 
que duen a terme tasques en matèria d’inspecció de consum i control de 
mercat, d’acord amb les previsions incloses al Codi de consum. Per altra 
banda, el Decret 206/1990 deixa de ser aplicable a l’àmbit de consum, però 
manté la seva vigència en l’àmbit de comerç. 
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El Govern adapta el nombre i el repartiment de 
personal eventual a la nova distribució departamental 
 

 La modificació respon a la necessitat d’adaptar les places 
reservades al personal eventual a la nova composició del Govern i 
fixa un màxim de 144 llocs de treball 
 

El Govern ha aprovat una modificació de l’acord de 2011 que regula el nombre 
de llocs de treball reservats a personal eventual en els departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, com a conseqüència de la nova 
composició del Govern i distribució departamental.  
  
El text fixa en 144 el nombre màxim de llocs de treball reservats a personal 
eventual en els departaments. L’acord de 2011 en preveia 130, un màxim que 
va suposar una considerable disminució respecte a les 218 places de personal 
d’aquestes característiques establert prèviament a l’acord de 2007. Aquest 
increment es deu bàsicament a la creació del nou Departament d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, a la redefinició d’algunes 
àrees del Govern, i a l’impuls de determinats temes transversals del Govern 
que es pilotaran des del Departament de la Presidència. 
 
El nou Departament d’Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
disposarà d’un límit d’11 empleats eventuals. El Departament de la 
Presidència pot tenir fins a un màxim de 41 llocs de treball eventuals. La resta 
de departaments tindran un màxim de 8 llocs de treball reservats a personal 
eventual, tret d’aquell del qual sigui titular el vicepresident del Govern, que en 
podrà disposar-ne d'un màxim de 12. 
 
No computen dins d’aquest límit els llocs de treball de personal eventual 
assignats als expresidents de la Generalitat, els de les oficines de la 
Generalitat a l’exterior, que es regulen per la seva normativa específica, ni els 
llocs de treball de personal eventual d’assessors o assessores dels grups 
parlamentaris i de les delegacions territorials del Govern. 
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Altres acords del Govern 

 
Dissolució del consorci de l’ARE Ruanes, a Valls 

 
El Govern ha ratificat la dissolució del consorci urbanístic format per l’Institut 
Català del Sòl (Incasòl) i l’Ajuntament de Valls per desenvolupar l’àrea 
residencial estratègica (ARE) de Ruanes i la remodelació d’Espardanyers, al 
Barri Antic. El Consell General del Consorci ja va acordar liquidar l’entitat l’any 
2014. 
 
Les ARE eren nous eixamples previstos a les ciutats principals i mitjanes de 
Catalunya, destinats bàsicament a usos residencials i acompanyats dels 
equipaments necessaris per atendre la població que acollirien. En el cas de 
l’ARE de Ruanes, havia d’ocupar una superfície de 33,64 hectàrees, on s’hi 
construirien 1.614 pisos, dels quals 907 tindrien algun règim de protecció. Una 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 2013 va 
deixar sense efecte la seva planificació. 
 
El consorci urbanístic també havia d’impulsar la remodelació de l’àrea 
d’Espardanyers, al Barri Antic de Valls, una zona molt degradada i amb 
necessitat d’habitatge social. No obstant, l’any 2013 es va acordar que 
l’Ajuntament de Valls es faria càrrec d’aquesta actuació. 
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Nomenaments 
 
Departament de la Presidència 
 

 Ramon Terrassa i Cusí, director del Centre d’Alt Rendiment Esportiu 
(CAR) 

 
Departament de Salut 
 

 Antoni Andreu Périz, director general de Recerca i Innovació en Salut 
 
Departament de Justícia 
 

 Juan José Torres López, nou director del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció (CIRE) 

 
Departament d’Empresa i Coneixement 
 

 Montserrat Vilalta Cambra, directora general de Comerç 
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Currículums 
 
Departament de la Presidència 
 
Ramon Terrassa i Cusí, director del Centre d’Alt Rendiment Esportiu 
(CAR) 
 
Nascut a Barcelona el 1971. 
 
Graduat i diplomat en Educació Social (URL) i diplomat en Pedagogia del 
Lleure i Animació Sociocultural. Té diplomes de monitor i director d'activitats 
d'oci i formació continuada universitària en lideratge i gestió de projectes, 
fiscalitat, qualitat, comunicació, màrqueting i desenvolupament comunitari. 
 
Ha estat director general d'Acció Cívica i Comunitària des de 2013 fins a 
l'actualitat i Secretari de Família de 2011 a 2013 dins del Departament de 
Benestar Social i Família. Durant aquesta etapa també ha estat membre del 
Patronat de la Fundació Marató, membre dels consells d'Administració de 
l'INCASÒL, del CIRE i del Teatre Nacional de Catalunya. 
 
Anteriorment ha estat director de formació de la Fundació Pere Tarrés entre 
1998 i 2011, i cap d'estudis entre 1992 i 1998 i secretari de la Junta Directiva 
de l’Associació d’Empreses de la Iniciativa Social de Catalunya de 2008 a 
2011. 
 
Expert tecnològic de l’Instituto Nacional de las Cualificaciones, (adscrit al 
Ministeri d’Educació i al de Treball), de la família professional sociocultural. 
Membre de diferents consells assessors de la Generalitat entre el 2000 i el 
2010, d'àmbits educatiu, associatiu i cultural. 
 
Administrador i vocal d’Eurojeunes, associació europea amb seu a 
Brussel·les, de 1995 a 1997. 
 
Ponent de temes educatius, socials i de gestió de projectes en cursos, 
jornades, màsters, congressos, taules rodones i similar en múltiples 
universitats, organitzacions, administracions públiques i empreses. Tutor de 
pràctiques d’estudiants de les Facultats de Pedagogia de la Universitat de 
Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya i Universitat Ramon Llull des de 
1994 fins el 2006. 
 
Col·laboracions habituals amb premsa general i especialitzada, ràdio i TV, des 
de 1992. Co-autor de diferents publicacions. 
Patró de la Fundació Pro-Cat des del 1999 fins el 2011. Soci d'Òmnium 
Cultural. Membre actiu del Club Natació Barcelona i excursionista. 
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Departament de Salut 
 
Antoni Andreu Périz, director general de Recerca i Innovació en Salut 
 
Nascut a Barcelona el 1960.  
 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), doctor en Medicina per la UAB, especialista en bioquímica clínica per 
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) i expert en genètica. 
 
Va treballar a l’HUVH com a facultatiu especialista del Servei de Bioquímica 
fins al 1998, any en què es va traslladar al Houston Merritt Clinical Research 
Center del Columbia Presbiterian Medical Center (Universitat de Columbia, 
Nova York) per treballar en l’àmbit de la genètica de les malalties 
neuromusculars. 
 
L’any 2001 va ser nomenat responsable del Laboratori de Genètica de 
Malalties Neuromusculars de l’HUVH. De 2006 a 2010 va ocupar el càrrec de 
coordinador de recerca en neurociències de Vall d’Hebron Institut de Recerca 
(VHIR) i el 2011 va passar a ser cap de secció del Servei de Bioquímica de 
l’HUVH i director del Programa de medicina molecular del mateix hospital. 
 
L’any 2012 va ser nomenat sotsdirector general d’Avaluació i Foment de la 
Investigació de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII) on, des de març de 2013, 
va ocupar la Direcció General fins el març de 2015 que va ser nomenat gerent 
de l’Hospital Universitari de Bellvitge i gerent territorial de la Regió 
Metropolitana Sud de l’ICS. 
 
Ha format part del Comitè Científic sobre la malaltia de l’Ebola creat pel 
Govern espanyol, també ha estat investigador en diversos projectes nacionals 
i internacionals en el marc del Pla nacional de recerca, desenvolupament i 
innovació (R+D+i), i en les convocatòries de recerca de la Comissió europea; 
coordinador de grup de la Xarxa Temàtica d’Investigació Cooperativa de 
Malalties Mitocondrials de l’ISCIII; coordinador de grup al Centre de Recerca 
Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares; director de diverses tesis doctorals, i 
autor de més de 150 publicacions científiques internacionals de l’àrea de la 
genètica. 
 
Ha rebut set premis d’investigació en aquesta mateixa àrea, és membre de 
diversos comitès assessors, científics i d’avaluació tant d’àmbit nacional com 
internacional en activitats d’R+D+i i és professor en programes universitaris i 
mestratges en genètica i gestió científica de diverses universitats de l’estat 
espanyol. 
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Departament de Justícia 
 
Juan José Torres López, director del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció (CIRE) 
 
Nascut a Santa Coloma de Gramenet l’any 1968. 
 
És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona i titulat EFA (Assessor 
Financer Europeu) per l’Institut d’Estudis Financers. 
 
Va iniciar la seva carrera professional a Caixa d’Estalvis de Catalunya, on va 
tenir assignades diverses responsabilitats comercials, de formació i gerencials 
dins l’entitat, fins que el 2008 es va incorporar a l’equip gestor de la filial 
immobiliària del Grup, va assolir la direcció de l’Àrea de Patrimoni i va formar 
part del seu Comitè de Direcció. 
 
Advocat en exercici, col·legiat des del 1995 al Col·legi d’Advocats de 
Granollers, actualment és soci del Grup CLA, on exerceix la seva professió 
com a advocat i assessor d’empreses, especialitzat en temes d’estratègia i de 
gestió social. 

 
Departament d’Empresa i Coneixement 
 
Montserrat Vilalta Cambra, directora general de Comerç 
 
Nascuda a Barcelona l’any 1965. 
 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (UB); doctorada en 
Direcció i Organització d’Empreses (UPF) i diplomada en Marketing de 
Serveis (ESADE) i en Alta Direcció en Vendes (IESE). 
 
Ha desenvolupat la seva carrera professional en el sector de les 
organitzacions empresarials i de la consultoria estratègica i de màrqueting 
especialitzada en empreses de serveis i comerç, alhora també ha exercit en el 
món de la docència universitària. 
 
Ha estat subdirectora general de l’Associació Multisectorial d’Empreses 
(AMEC), gestionant l’àrea d’operacions per al suport a la internacionalització i 
innovació de les empreses. A més, ha ocupat el càrrec de directora de 
l’organització empresarial de comerç COMERTIA. La seva trajectòria 
professional també ha estat vinculada al món empresarial. Concretament, ha 
estat sòcia-directora de l’empresa Spiri, de Facto-Estratègia i Marketing, i 
també sòcia de Consultors de Marketing Systems.  
 
Ha estat professora a diverses universitats de Catalunya, com ara la 
Universitat de Barcelona (UB) o la Universitat Pompeu Fabra (UPF), entre 
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d’altres, en l’àrea d’organització d’empresa i màrqueting. També ha participat 
en la creació i desenvolupament de la formació universitària en l’àmbit del 
comerç a Escodi (UB) i al Màster en Retail Internacional (ESCI-UPF). 


