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“El tratamiento jurídico-fiscal de la remuneración de los 

administradores”, nou llibre de Carles Pedreño 
 

Tarragona, 29 de març de 2019.- La seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
(CEC) a Tarragona ha acollit la presentació del nou llibre de l’economista, doctor en 
dret per la Universitat Rovira i Virgili i secretari del comitè executiu de la seu de 
Tarragona del CEC, Carles Pedreño, El tratamiento jurídico-fiscal de la remunieración 
de los administradores (Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2019).  
 
La publicació, basada en la tesi doctoral de l’autor, que va obtenir el reconeixement 
d’excel·lent cum laude, explora el tractament fiscal i jurídic de la remuneración de 
l’administrador, un element que ha esdevingut d’enorme controvèrsia, especialment 
degut a la deduibilitat en l’Impost de Societats. La publicació defensa que el 
coneixement del funcionament i les obligacions dels òrgans de govern de la societat i 
la qualificació de la relació jurídica entre l’empresa i l’administrador esdevé cabdal per 
a la millora de la rendibilitat i la sostenibilitat de les societats.  
 
Carles Pedreño és economista, doctor en dret i professor de Dret Financer i Tributari a 
la Universitat Rovira i Virgili. Des del 2011 és membre del comitè executiu de la Seu de 
Tarragona del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Des del 2006 és soci del despatx 
d’advocats i economistes a Tarragona, Calibro Abogados, on exerceix en temes 
jurídics, fiscals, mercantils i financers.  
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 col·legiats 
(464 a Tarragona) i més de 2.000 societats i despatxos vinculats (més de 160 a 
Tarragona) dedicats professionalment a les diferents vessants de l'economia i 
l'empresa, està considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats 
i serveis molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels 
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
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