
Xavier Carles dirigeix des del 2008 el 

Grup Carles, una empresa de serveis 

professionals fundada fa més de 50 

anys pel seu avi, pare i tiet. Van 

començar a atendre els primers 

clients al menjador de casa seva , i 

ara ja s'han convertit en un grup 

format per un equip de 85 persones, 

totes professionals especialitzades en 

les diferents àrees tècniques.

Als seus inicis oferien serveis 

d'oficina tècnica de projectes, 

assessorament fiscal i econòmic, i 

amb els anys han crescut amb la 

creació de noves àrees i nous 

projectes.

Línies empresarials marcades com a 

director general 

Amb l'objectiu de contribuir a l'èxit 

empresarial del client, Xavier Carles 

ha potenciat els serveis del grup 

creant noves àrees, buscant noves 

eines de gestió, i sobretot, ha seguit 

anticipant-se a les necessitats del 

client. També ha innovat en 

l'organització interna de l'empresa, 

passant d'una visió especialitzada i 

departamental, a una visió més 

global, més de grup. Un canvi que es 

fa palès a les pròpies instal·lacions 

del Grup amb la unificació dels 

despatxos en un mateix espai.

Xavier Carles reconeix que tota la 

seva experiència com a director 

general ha estat en un entorn de crisi, 

i això significa viure situacions 

complicades, complexes, de tensió. 

“Situacions que et fan donar el màxim 

mateix i de les quals aprens també 

dels altres”. 

La intraemprenedoria, present en el 

dia a dia

Aquesta actitud de superació, de 

ganes de tirar endavant tot i els 

obstacles, converteix a Xavier Carles 

en un emprenedor. De fet “en algun 

moment, algú em va dir que era un 

intraemprenedor, perquè sóc una 

persona dinàmica que m'agrada 

engegar nous projectes dins 

l'organització”. No sap si realment té 

aquest perfil de persona però té clar 

que “les coses s'han de provar, i 

només arriscant saps si un projecte té 

viabilitat o no. S'ha de tenir la 

mentalitat oberta”, assegura.

La qualitat del servei, la clau de 

l'èxit

“La força del grup és el que ens 

diferencia d'altres despatxos, això vol 

dir comptar amb professionals 

especialistes de la seva matèria però 

alhora amb visió global de les 

necessitats del client”. Aquest és 

l'aspecte que els fa ser competitius en 

el seu sector, però el valor afegit i la 

clau de l'èxit és la qualitat del servei. 

“El nostre negoci es basa en la 

confiança i això només s'aconsegueix 

quan fas la feina ben feta. Al Grup 

Carles ho hem aconseguit gràcies al 

bon equip de professionals que 

treballen en les diferents àrees i la 

seva visió global del client.

Nous serveis del Grup

Grup Carles compta amb cinc àrees 

de treball: consultoria, gestió, 

enginyeria i medi ambient, jurídica, i 

auditoria. En cada àrea s'ha innovat ja 

sigui creant nous serveis o millorant 

els més tradicionals, amb la 

introducció de les noves tecnologies. 

En el cas de nous serveis, i degut a la 

conjuntura econòmica de crisi, des de 

l'àrea de consultoria s'ha engegat el 

servei de cerca finançament. Per 

Carles “el temps ens ha demostrat 

que és viable trobar finançament si el 

projecte és interessant”.

Innovació en els serveis tradicionals

Pel que fa als serveis més 

tradicionals, l'aposta és innovar amb 

la introducció de les noves 

tecnologies. Un exemple és el servei 

e-gestió. A través d'aquest portal on-

line el client pot fer diverses gestions 

des de qualsevol lloc i en qualsevol 

moment, com donar d'alta o de baixa 

a un treballador, “un servei molt 

eficaç per a empreses que contracten 

personal en dies festius ”. El portal 

també ofereix el servei d'intranet a les 

empreses clients, amb el portal de 

l'empleat , i la incorporació de 

despatxos col·laboradors. “És a dir, 

despatxos petits, de menys de 10 

empleats, que subcontracten els 

nostres serveis, oferint-los com a 

propis”. Un altre exemple d'innovació 

tecnològica és que Grup Carles 

ofereix una eina gratuïta on-line pels 

seus clients autònoms i petites 

empreses per tal que puguin portar la 

seva pròpia comptabilitat i facturació. 

Aquest servei és especialment 

atractiu pels emprenedors que posen 

en marxa un nou negoci i als quals 

Grup Carles dóna suport mitjançant 

la creació de l'empresa sense cap 

cost.

Un altre servei en el qual s'ha innovat 

és el d'internacionalització. Des del 

Grup Carles es dóna suport a les 

empreses en la prospecció de nous 

mercat i la implantació dels seus 

negocis en altres països. Treballen al 

Marroc, Algèria, França, països del 

Golf Pèrsic, entre altres. També com a 

empresa busquen clients a fora. “Al 

Marroc hi ha empreses que tenen una 

problemàtica a nivell mediambiental, 

i nosaltres, amb la nostra experiència, 

mirem d'ajudar-les”. 

A Grup Carles també s'han obert a 

donar servei a persones de fora que 

posen negocis a Catalunya, segons 

Xavier Carles “hem notat un 

increment de professionals 

estrangers que creen una societat a 

Catalunya per invertir en nous 

negocis o fer acords amb empreses 

catalanes, això ens ha portat a 

intensificar la formació d'anglès per a 

donar servei a aquest segment de 

clients, als quals oferim tot el 

potencial dels nostres serveis, som 

per a ells com una pista d'aterratge a 

l'Estat”

La paradoxa de l'eficiència 

energètica

Des de l'àrea d'Enginyeria i Medi 

Ambient  Grup Carles dóna suport a 

les empreses en tot el relacionat amb 

la posada en marxa d'un projecte. 

“Els ajudem en la implantació de les 

instal·lacions i en l'obtenció de 

llicències i de permisos”. Al mateix 

temps, també actuen com a 

consultoria ambiental, resolent 

problemes de residus, d'aigües, 

emissions o implantant sistemes de 

gestió com ISO 14000 o EMAS, etc.

El contacte diari amb el món 

empresarial, dóna al Grup Carles 

consciència de la preocupació que 

tenen la majoria de les empreses pel 

cost de l'energia, i la seva cerca per 

trobar alternatives per reduir-ne el 

seu cost. Per Xavier Carles 'és una 

paradoxa perquè per una part, 

l'energia és un element clau de futur 

per a la competitivitat de les 

empreses, però en canvi es dediquen 

pocs recursos a buscar fonts 

alternatives per reduir els consums. 

Sense oblidar l'administració que 

tampoc ho posa fàcil. És una llàstima 

que en el país en què estem, amb 

tantes hores de sol, l'energia solar 

estigui tan penalitzada per les lleis”. 

Com encara el futur el Grup Carles?

En línies generals, “el futur el mirem 

amb bons ulls, amb ganes de fer més 

projectes, d'innovar, però sense 

oblidar que la nostra prioritat és el 

client i que l'hem de seguir satisfent 

amb totes les eines que tenim a 

l'abast, adaptant-nos a les seves 

necessitats i a les del moment 

econòmic”. Per Xavier Carles, el futur 

del grup també passa per aconseguir 

una expansió territorial, i la 

internacionalització de l'empresa, tot 

acompanyant els nostres clients en 

les seves incursions a  l'estranger.

La seva visió econòmica de la 

comarca

A nivell de grup “la nostra percepció 

és que els indicadors 

macroeconòmics van millorant , és a 

dir, en l'àmbit de Catalunya i de 

l'Estat Espanyol, però això costa molt 

de veure's traduït en la 

microeconomia, en l'àmbit de les 

empreses. La crisi ha arribat al moll 

de l'os i moltes empreses no ho han 

pogut superar. La tendència és de 

recuperació, però amb lentitud”. 

Per Xavier Carles “hem de ser 

optimistes perquè a la comarca tenim 

les empreses, les persones i les eines 

per aspirar a un bon futur, sobretot a 

nivell industrial i de serveis”.

www.gcarles.com
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Converses amb
Xavier Carles, director 
general de Grup Carles

La força del grup és el que ens 
diferencia d’altres despatxos

“És viable trobar 
finançament si el 

projecte és 
interessant”

“És una llàstima que en 
el país en què estem, 
amb tantes hores de 
sol, l'energia solar 
estigui tan penalitzada 
per les lleis”. ” 
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U
E

A
 M

ag
az

in
e

 C
o

n
v

er
se

s 
a

m
b

..
.

35

U
E

A
 M

ag
az

in
e

 C
o

n
v

er
se

s 
a

m
b

..
.

34

Converses amb
Xavier Carles, director 
general de Grup Carles

La força del grup és el que ens 
diferencia d’altres despatxos

“És viable trobar 
finançament si el 

projecte és 
interessant”

“És una llàstima que en 
el país en què estem, 
amb tantes hores de 
sol, l'energia solar 
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