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Àmbits d’actuació Marca Cardinal  
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1. La figura del pèrit 
economista, proposta de valor

i problemàtiques habituals
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Quan sorgeix la necessitat d’un expert?
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Expert

Negociació Conflicte



Per fer què? 

|  6

Expert

Analitzar Entendre Objectivar Concloure Convèncer

Sobre una matèria que -en principi- domina



Què cal tenir per ser un bon pèrit economista? 
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Capacitat de 
Convèncer

Bona 
execució

Bona 
lectura 



Que en la pràctica vol dir: 
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Capacitat
d’anàlisi i 

enteniment
de la situació

Capacitat de  
treball i de 

millora
continua 

Capacitat de 
comunicar 

amb claredat
una idea

Coneixement
de la materia 

objecte
d’anàlisi



Problemàtiques habituals en la prova pericial

econòmica

ü Deficient enfocament de la demanda des del punt de vista econòmic

ü Limitacions de temps ( terminis) i d’informació (fonts)

ü Excés de tecnicisme, llenguatge poc comprensible

ü Biaix jurídic

ü Dèficit de comunicació
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Proposta de valor d’un bon expert independent 

üBona interlocució, empatia i comprensió de la estratègia processal de 
l’advocat

üProcurar que les conclusions de l'informe recolzin aquesta estratègia
sense menysteniment de la independència i objectivitat del pèrit

üProfessionalitat i rigor

üAdequada revisió i acreditació de la documentació

ü Informes i conclusions clars, coherents, estructurats, ben 
fonamentats, d'extensió adequada i llenguatge assequible

üSolvència en la ratificació de l'informe davant el jutge, traslladant la 
nostra opinions i argumentacions de forma clara, precisa i convincent

ü Independència, honestedat i objectivitat en tot el procés

üExperiència i Titulació en l'àmbit economic-financer
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Importancia de la vista oral!  

üDia D, hora H: No es pot fallar “One Shot”: Només tens una

oportunitat per convèncer el jutge.

üGestió emocional: Llarga espera, desconeixement del què està
passant, por escènica….

üRepàs mental dels aspectes troncals de la declaració: Construir frases, 
rebatre possibles preguntes, retenir algunes dades rellevants….

üCapacitat d’improvisar respostes que tinguin sentit. 

üObjectiu: No cometre errors. Ser creible. Per nota: Posar nerviós a 
l’advocat de la part contraria.

üComunicar és una commodity, comunicar bé és un art! 
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2. Causes d’acomiadament
objectiu: Econòmiques, 

Productives i Organitzatives
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2.1 Aspectes econòmics clau
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Compte de Pèrdues i Guanys
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Ingressos Explotació: Vendes ordinàries
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Resultats: Ingressos - Despeses

|  16



Balanç de Situació
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Patrimoni Net: Actius – Passius totals 
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Fons de Maniobra: Actius – Passius Corrents
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üEmpreses amb diferents àrees de negoci i/o delegacions: Convenient 

fer un anàlisi econòmic focalitzat en aquella àrea afectada pels
acomiadaments.

üMatriu-filial o grup mercantil: Analitzar aspectes relacionats amb la 
confussió patrimonial (comptabilitats diferenciades), cash pooling 
(gestió centralitzada de la tresoreria), refacturació de serveis entre 
societats en cas de treballadors “compartits”, préstecs/aportacions
entre companies, etc…  
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Altres aspectes a considerar



üAltres conceptes econòmics i financers  que us podeu trobar:  

Solvència: Capacitat de la societat per fer front als deus deutes a curt termini. 

Tresoreria: Actius liquids (€) a disposició de l’empresa. 

Sobre-Endeutament: Quan el volum de passius en relació als Fons propis
(Patrimoni Net) és molt elevat) (x3).  També “Apalancament”.

Ebitda: Beneficis abans del resultat financer, impost sobre societats, 
depreciacions i amortitzacions.  
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Altres aspectes a considerar



2.2 Aspectes productius I 
organitzatius clau
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üEn general, molt relacionats amb els aspects econòmics.

üPosibles indicadors: 

Ø Evolució del volum de comandes (industria), de projectes (serveis)

ØIndicadors de productivitat: producció x empleats, retorn econòmic x 

empleats, vendes x empleat (comercial)….

ØEvolució del nombre d’empleats per categories 

ØCanvis en el model de negoci
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Aspectes Productius
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üÀmbit especialment complexe d’explicar, entendre i acreditar. 

üPosibles motivacions: 

Ø Canvis organitzatius en departaments concrets

ØCanvi tecnològic

ØCanvi en el model de negoci

ØTrasllats d’activitat

ØCanvis en les funcions/responsabilitats de les persones afectades
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Aspectes Organitzatius



üCal ser especialment pedagògic: Un gràfic val més que 10 folis de text.

üAnalitzar comparativament el model de funcionament abans i després
del canvis organitzatius (ORGANIGRAMES)

üAnalitzar comparativament els “Job Description” dels llocs de treball
afectats abans i després del canvis organitzatius.
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Aspectes Organitzatius
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üHi ha advocats/des que volen la pericial abans dels acomiadaments

üUn cop demandada l’empresa, estem acostumats a treballar amb
plaços ajustats, un cop l’advocat/da detecta que no s’arriba a un 
acord.

üEl fet de presentar l’informe pericial el mateix dia del judici genera una
avantatge objectiu a qui proposa la prova.

üEl pèrit fa feina abans d’entrar en sala: Sovint pot convertir-se en una
eina de pressió per arribar a un accord abans d’entrar en sala. 
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I per acabar…



üEls advocats (en general) i els laboralistes (concretament) tenen pocs

coneixements en l’àmbit econòmic I financer; si afegeixes que reben
l’informe en sala, van completament perduts. 

üDesde la nostra experiència, l’advocat que porta un pèrit entra a sala
amb més fortalesa I convicció per guanyar el judici.

üRati d’èxit elevat. 

üAquest mateix anàlisi pot ser útil en processos d’ERO o bé iniciatives

de reducció de sous en empreses en crisi.
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I per acabar…



Dubtes o 
aclariments?

Gràcies per l’atenció!

ads@marcacardinal.com


