VALERI VILADRICH SANTALLUSIA
Formació acadèmica
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona – 1983/1987
Master en Asesoría Jurídica i Fiscal d’Empreses per l’InsWtut d’Empresa de
Madrid – 1987/1988
Programa de Govern CorporaWu i Organs d’Administració d’Empreses ESADE
Madrid - 2018

Experiència
Soci de PwC 2009/2018
Soci Director de Tax & Legal Services de PwC a Catalunya
Membre del Comité ExecuWu de PwC Tax & Legal Services a Espanya
Soci Responsable de la especialitat de Fiscalitat Internacional a Catalunya
Soci de KPMG Abogados – 2005/2008
Soci Responsable de la especialitat de Preus de Transferencia a Catalunya
Assessor a PwC Tax & Legal Services – 1990/2004
Assessor a Enrst & Young Abogados – 1988/1989

Experiència acadèmica
Professor de Dret Tributari i Fiscalitat Internacional a ESADE – 1995/2018
Professor de Dret Tributari i Fiscalitat Internacional a l’InsWtut d’Empresa de
Madrid – 2000/2017

ApWtuts i experiència professional
Tasques de direcció de negoci i gesWó d’equips amplis de persones:
- deﬁnició de l’estratègia i control d’execució
- gesWó i coordinació de departaments amb acWvitats diferenciades
- ﬁxació d’objecWus grupals i personals i control de desenvolupament
- gesWó d’equips de més de 200 persones integrades en diversos
departaments
- deﬁnició de carreres professionals i sistemes d’avaluació
Àmbit econòmic:
- disseny pressupostari per departaments i per projectes
- control d’execució pressupostària amb indicaWus pre establerts
- gesWó econòmica i relació amb inversors i insWtucions ﬁnanceres
- processos d’auditoria interna i relacions amb els auditors externs
Aspectes legals i tributaris:
- negociació de contractes a nivell nacional i internacional
- control de compliment dels aspectes legals propis de l’acWvitat
- deﬁnició i control de les políWques laborals
- representació i negociacions amb les autoritats laborals
- control dels criteris tributaris de les acWvitats i del cumpliment de les
obligacions tributàries
- representació i negociacions amb les autoritats tributàries

Àmbit de govern corporaWu:
- tasques de comunicació i de rendiment de comptes envers els
òrgans execuWus i de direcció de la organització
- gesWó i coordinació dels diversos comitès inters de l’organització
- relacions insWtucionals amb les administracions públiques,
grups d’interès socials i associacions sectorials
- deﬁnició de mapes de riscos i control en els àmbits laboral, penal,
digital, legal, econòmic, tributari i reputacional
- deﬁnició de carreres professionals i sistemes d’avaluació
Àmbit de creixement de les acWvitats:
- deﬁnició de necessitats i impacte en processos de digitalització de
les diferents acWvitats de l’organització
- captació de recursos en l’àmbit insWtucional i empresarial
- mecanismes de col·laboració amb altres organitzacions i
associacions

Altres experiències
Col·laborador habitual en tasques d’organització i producció dels Premis
Butaca de Teatre de Catalunya
Membre de l’ExecuWve Commioee de l’European InternaWonal Tax Seminar
de PwC en tasques de deﬁnició d’estratègia i execució amb la parWcipació
de les mulWnacionals més rellevants a nivell europeu
Membre del Col·legi d’Oﬁcials Tècnics de la Federació Internacional de
Motociclisme, portant a terme tasques de Direcció en campionats mundials
oﬁcials de la Federació Internacional de Motociclisme en diversos països,
gesWonant equips mulWdisciplinars de més de 300 persones

Idiomes
Català: NaWu
Castellà: NaWu
Anglès: C2+
Francés: C1
Italià: B1+

Coneixements informàWcs
ApWtuts avançades en l’àmbit de programes Microsos Oﬃce
ApWtuts avançades en l’àmbit d’Apple Suite
Coneixements de programes de comptabilitat i ﬁnances

Empreses amb les que he col·laborat habitualment
Meliá Hotels InternaWonal, RoomMate Hotels, OD Group, Air Nostrum,
Puma, Mango, Desigual, Pepe Jeans, Camper, GB Foods, Henkel, Reckio
Benckiser, Pepsi, Coca-Cola, Snack Ventures, Ferrero Rocher, Bodegas
Torres, Aﬃnity, Tous, Rosa Clará, SEAT, Volkswagen,TESLA, Nissan, Honda,
Ficosa, Lear AutomoWve, CIE AutomoWve, Tyco, Fluidra, Grifols, NovarWs,
Almirall, Indukern, AberWs, Gas Natural, Mediapro, Teka, IbermáWca

