
  

Oriol Amat i Salas (Barcelona, 1957) és Catedràtic 
d’Economia Financera i Comptabilitat de la Uni-
versitat Pompeu Fabra i Conseller de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors. 

És Llicenciat en Administració i Direcció d’Empre-
ses i MBA per ESADE, i Llicenciat i Doctor en Cièn-
cies Econòmiques per la UAB. Va ampliar estudis 
a la Stockholm School of Economics (Suècia) i a la 
University of California Los Angeles (Estats Units). 

És Membre del CAREC (Consell Assessor per a la 
Reactivació Econòmica i el Creixement de Catalu-
nya), President del Registro de Expertos Contables 
del Consejo General de Economistas i President de 
l’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Di-
recció). 

A la UPF ha estat Cap d’Estudis de la Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials, Director 
del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent, 
Director del Departament d’Economia i Empresa i 
Vicerector d’Economia i Sistemes d’Informació. 

Així mateix, des de 1979 ha realitzat diversos tre-
balls professionals en l’àrea de Comptabilitat i Fi-
nances de l’Empresa. Ha estat professor visitant 
de diverses universitats europees, americanes i 
asiàtiques. 

Va participar en els grups de treball que van ela-
borar el Pla General de Comptabilitat i també ha 
format part de comissions d’experts, com la que va 
investigar els fets del Carmel. 

Ha assistit com ponent a Congressos nacionals i 
internacionals. Ha dirigit 14 tesis doctorals. Di-
rector de la Revista de Comptabilitat i Direcció i 
Sotsdirector de la Revista Iberoamericana de Con-
tabilidad de Gestión. Membre del consell editorial 
de diverses revistes acadèmiques.

Santiago Dexeus Trias de Bes, Director de SOMDEX 
Ginecologia, Clínica Tres Torres (Barcelona). 
Facultat de Medicina de Barcelona (llicenciat en 
1959). Premi extraordinari de doctorat (Facultat 
de Medicina de Madrid, 1964). Director Departa-
ment d’Obstetrícia i Ginecologia Institut Universi-
tari Dexeus (1973-2004).

Especialitzat a Anglaterra, Suïssa, França i Itàlia. 
El 1984 dirigia l’equip que va aconseguir el naixe-
ment del primer bebè proveta a Espanya.

Càtedra d’Investigació en Obstetrícia i Ginecologia 
de la Facultat de Medicina UAB (Director, 1998-
2008). Revista Progresos de Obstetricia y Gine-
cología (Co-director). Membre Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya i Reial Acadèmia de Doctors.

Comissió Nacional d’Obstetrícia i Ginecologia 
(President, 1992-2002). Societat Espanyola de 
Citologia (President d’honor). European Federati-
on of Colposcopy (President, 2007-2010). Société 
Francophone de Chirurgie Pelvienne i Internatio-
nal Federation of Cervical Pathology and Colpos-
copy (President, 2005-2007).

Doctor Honoris causa (Universitat de Coïmbra, 
1996), American College of Surgeons (Membre 
d’honor, 1996), “American College of Obstetricians 
and Gynecologists” (Membre d’honor,1999). Bri-
tish Society of Colposcopy and Cervical Pathology” 
(Founders Medal, 2005), Diploma Membre de Mèrit 
de l’Institut Barraquer (2010), Medalla Mèrit Aca-
dèmic del Bicentenario (2010, “The World Forum 
of Gynaecological Oncology”). Societat Espanyola 
de Ginecologia i Obstetrícia (Membre d’honor).

Gran Creu del Mèrit Civil en Sanitat (1999), Meda-
lla d’Or al Treball (2004), Medalla del President 
Macià (2006). Creu Sant Jordi (2009). Ciutadà d’Ho-
nor Ville de Toulousse.
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Les empreses 
d’alt creixement:  
factors que expliquen 
el seu èxit i la seva  
sostenibilitat a  
llarg termini

Oriol Amat i Salas
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“L’èxit empresarial implica aconseguir els objectius i moltes empreses tenen entre els 
seus objectius prioritaris el creixement. Aquest treball estudia les empreses d’alt creixe-
ment d’ingressos i beneficis. El creixement empresarial i els seus determinants constitu-
eix una temàtica de gran rellevància per diversos motius. Entre ells, cal destacar que les 
empreses d’alt creixement generen més ocupació que els seus competidors. El treball 
analitza tant les societats mercantils com les organitzacions de l’economia social.” 
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