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MODERADORA 

 

Anna Rosell 
Economista Directora de l’Àrea Fiscal   
IMB Grup 
 
L’Anna Rossell és economista, llicenciada en Administració i Finances per la UAB. 
Amb presència en mitjans i habitual de conferències, seminaris i taules rodones 
per ajudar a les pimes i els professionals en tots aquells problemes que els pot 
suposar la complexitat de la fiscalitat i de les obligacions amb l’Administració 

Tributària. També imparteix classes de fiscalitat en col·laboració amb diferents institucions i 
universitats. Sempre ha desenvolupat la seva carrera professional dins de l’assessoria, en el camp de 
la comptabilitat i la fiscalitat, tenint una àmplia experiència en els sectors cosmètic, farmacèutic i 
biotecnològic. És membre del CEC i de la Junta de la Cambra de Comerç Belgo-Luxemburguesa de 
Barcelona.  

www.imbgrup.com 
 
 
PONENTS 

 
Diego Rodríguez 
Advocat  
J&A Garrigues, S.L.P. 
 
 

El Diego Rodríguez Titos és soci de J&A Garrigues, S.L.P. i advocat per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Es va incorporar al despatx l’any 1990, on a 
desenvolupat tota la seva carrera professional. Es co-responsable de l’industria 
Life Sciences a l’oficina de Barcelona. Assessora de manera recurrent a grups 

nacionals i internacionals del sector químic i farmacèutic. Fa publicacions amb molta freqüència 
d’articles en premsa i revistes especialitzades i es ponent habitual en màsters i seminaris en matèria 
de fiscalitat. És professor de fiscalitat internacional de la Facultat de Dret de la Universitat Ramon 
Llull (ESADE) des de l’any 1998/1999 i ha col·laborat en diverses edicions del Màster en Liderazgo y 
Gestión de la Ciencia y la Innovación de la Barcelona School of Management (UPF).  

www.garrigues.com       
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Inmaculada Torés 
Tècnic Comercial en Certificació I+D+i 
EQA 
 
La M. Inmaculada Torés Campos és actualment tècnica comercial de l’entitat 
certificadora EQA. Porta 15 anys desenvolupant la seva activitat professional en 
el món de la gestió, certificació, auditoria y promoció de l’R+D+i. Des de l’any 
2007 la seva trajectòria professional s’ha desenvolupat fonamentalment en 
l’àmbit de la certificació en entitats acreditades per l’ENAC. Com a gestora, 

coordinadora i auditora ha participat en processos de certificació d‘R+D+i de més d’un miler de 
projectes i en gairebé un centenar d’auditories per certificació de personal investigador. 
 
www.eqa.es   
 

 
Xavier Castells 
CFO 
InKemia IUCT Group 

Xavier Castells és director financer de l’IUCT des de l’any 2011, tot i que ha fet 
col·laboracions financeres des de la seva fundació a l’any 1997 fins a 
l’actualitat. Ha cursat una Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses i 
un MBA per ESADE, i disposa també d’un Màster en International Management 

Thunderbird, Phoenix (Arizona, USA). Fou fundador, director financer i director d’administració des 
del 1996 fins al 1999 de l’empresa Catalonia Internet Service Provider, SA. Va coordinar com a 
assessor extern el procés de fusió posterior amb la britànica Claranet. Durant 12 anys va treballar a 
Deutsche Bank (España) exercint de director del departament de Desenvolupament de Productes 
d’Empresa i Banca Electrónica, així com de Product Manager de productes transaccionals i de passiu 
per al segment d’empreses. 

www.inkemia.com   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.eqa.es/
http://www.inkemia.com/


 
 

BIOFISCALITAT: ELS INCENTIUS 
FISCALS PER A LA CIÈNCIA 

 
 
 

 

Ignasi Belda 
CEO 
Intelligent Pharma 
 
El Dr. Belda és enginyer informàtic i doctor en intel·ligència artificial aplicada al 
disseny de nous fàrmacs. És el fundador i director general d'Intelligent Pharma, 

així com el fundador d'altres companyies biotecnològiques a Europa i els Estats Units i membre de 
múltiples consells d'administració de diverses start-up. Té experiència internacional en recerca en la 
multinacional anglosueca AstraZeneca i en la University of Illinois at Urbana-Champaign, en els 
EEEUU. En aquests moments, està en procés d'obtenir el seu segon doctorat en dret fiscal. El Dr. 
Belda i Intelligent Pharma han estat premiats en múltiples ocasions: el Premi Príncep de Girona 2014, 
el Reconeixement a la Innovació de la CECOT 2014, el premi EmprenedorXXI 2010, el premi Senen 
Vilaró 2010 a la millor empresa sortida de la UB, etc. 

www.intelligentpharma.com 
 
 

Miguel Ángel Mayo  
Coordinador del Sindicat de Tècnics  
d’Hisenda a Catalunya 
Gestha 
 
El Miguel Angel Mayo desenvolupa la seva activitat professional dins de l’AEAT 
en la Dependència Regional d’Inspecció a Catalunya. Ha participat en la 
tramitació de nombrosos casos de delictes fiscals tant com a perit judicial, com 
en labors d´auxili als diferents jutjats. La seva experiència professional li ha 

portat a col·laborar com a expert a la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política (CIFEF) del Parlament de Catalunya, així com a participar com a 
ponent i expert en el Tax Fraud and Tax Evasion Committee del Parlament Europeu (cas Luxleaks). És 
llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona.  Actualment és col·laborador amb 
la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidaria.    

www.gestha.es     

 

http://www.intelligentpharma.com/

