
 

 

 

Nota de premsa 

 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya distingeix 

J&A Garrigues com a despatx professional de l’any 

 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya reconeix el prestigi internacional i 

la filosofia de negoci de J&A Garrigues, així com la seva estreta vinculació 

i col·laboració permanent amb el Col·legi. 

Barcelona, Octubre de 2022.- En el marc dels diversos premis i reconeixements 

a professionals de l’economia i l’empresa que es lliuren cada any coincidint amb 

la Jornada dels Economistes, el Col·legi d’Economistes de Catalunya distingeix 

J&A Garrigues amb el Premi de Reconeixement al Despatx Professional 2022.  

El Col·legi d’Economistes de Catalunya reconeix la firma internacional de serveis 

legals i fiscals de reconegut prestigi local i internacional des de tots els angles 

del dret dels negocis per la seva filosofia i forma de treballar. També per la seva 

estreta vinculació i col·laboració permanent amb el Col·legi. Entre els 

professionals de J&A Garrigues hi ha una vintena de col·legiats i col·legiades del 

CEC. A més, J&A Garrigues és societat professional vinculada al Col·legi.  

J&A Garrigues, societat limitada professional la propietat de la qual és dels socis 

que hi treballen, compta amb un equip de més de 2.000 persones de 25 

nacionalitats i opera en 12 països i 31 ciutats. És la primera firma comunitària 

per facturació i disposa de 3.770 clients de 85 països de forma continuada. 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya lliurarà aquest premi i d’altres distincions 

en el marc del Sopar dels Economistes que tindrà lloc el proper 27 d’octubre a 

Barcelona.  

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de 

caràcter professional, que compta amb més de 7.400 col·legiats i col·legiades i 

1.500 societats i despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants de 

l'economia i l'empresa. Mitjançant l’organització d’activitats i prestació de serveis, 

es configura com un centre de formació i actualització professional i com un 

fòrum d'opinió obert a la societat en general. www.coleconomistes.cat  
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Per a més informació: 

Premsa i Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Clara Bassols 620 03 74 50 / cecpremsa@coleconomistes.cat  

http://www.coleconomistes.cat/
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