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Dr.  ALFREDO ROCAFORT NICOLAU (Barcelona, 1949) 
 
 
Pèrit Mercantil (1968) i Professor Mercantil (1970) per l'Escola d'Alts Estudis Mercantils 
de Barcelona, Censor Jurat de Comptes (1976), Llicenciat i Doctor en Ciències 
Econòmiques i Empresarials (1986 i 1990) per la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials de la Universitat de Barcelona, Llicenciat en Dret (1992) per la Facultat de 
Dret de la Universitat de Barcelona, Doctor en Dret (2010) per la Universitat Camilo José 
Cela de Madrid. 
 
Acadèmic Numerari de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España 
(1999). Secretari General i President de la Comissió d'Admissions de la Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras des del 1999 fins a l’actualitat. Acadèmic Numerari de 
la Reial Acadèmia de Doctors (2006). President de la Junta de Govern de la Reial 
Acadèmia de Doctors des del 2012 fins a l’actualitat.  
 
Doctor Honoris Causa per les universitats públiques: Universitat Autònoma de Coahuila, 
Mèxic (2009), per la Staffordshire University, Stoke-on-Trent, Staffordshire, Regne Unit 
(2010), per la Lishui University, Lishui, Xina (2011), per la Universidad de Ciencias de la 
Informática UCINF, Santiago, Xile (2011) i per la Université Gamal Abdel Nasser de 
Conakry, Conakry, República de Guinea (2014). 
 
Ingressa com a Professor a l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de la 
Universitat de Barcelona (1983), Professor Titular (1986), Catedràtic d'Escola 
Universitària (1992) i Catedràtic d'Universitat (1997) d'Economia Financera i Comptabilitat 
en la Universitat de Barcelona. Actualment és Catedràtic de la Facultat d'Economia i 
Empresa de la Universitat de Barcelona. 
 
Dirigeix diversos Màsters i Cursos de Postgrau vinculats al món econòmic i 
empresarial. Degà de l'Institut Superior d'Experts Comptables de l'Escola 
d'Administració d'Empreses de Barcelona (1988-1994). 
 
Professor convidat en diverses universitats nacionals i estrangeres per a impartir  cursos 
de Doctorat sobre Noves Tendències en Comptabilitat de Gestió i cursos de post-grau 
en Administració i Direcció d'Empreses.  
 
En l'àmbit de la gestió universitària ha ocupat nombrosos càrrecs: Secretari (1992-1995), 
Vicedirector (1995-1997) i Director (1997-2004) de l'Escola Universitària d'Estudis 
Empresarials de la Universitat de Barcelona.  
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Fundador i editor de la revista “Management & Empresa”, adscrita a la Universitat de 
Barcelona. Vocal del primer i segon Consell Directiu de la Asociación Española de 
Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC) (1992-2000), que agrupa als docents i 
investigadors de l'àrea de coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat de la 
Universitat Espanyola. 
 
Vicepresident de la Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) des de la 
seva creació a l'Octubre de 2002, la qual incorpora als professors d'Economia Financera i 
Comptabilitat de les Universitats Catalanes. President Honorífic de ESERP Business 
School. President d'Honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris 
Causa (2009). President d'Honor del Instituto de Relaciones Públicas y Administración de 
Negocios (2009). 

 
Entre les distincions rebudes destaca el Premi Pedro Prat Gaballí per l'obra “La Empresa 
Española ante la adaptación a las Normas Contables de la CEE. Ensayo y apuntes para la 
reforma del Derecho Contable”, per a estudis sobre l'empresa (1987). Medalla de Plata de 
l'Escola d'Administració d'Empreses de Barcelona (1987). Placa Honorífica atorgada per 
la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad-ASEPUC (1996) i 
com membre del seu Consell Directiu (2003). “Honorary Degree” atorgat per la Escuela 
Superior de Dirección de Empresas, Marketing y Relaciones Públicas (2004). “Mención de 
Honor” atorgada pel Consejo Superior Europeo e Iberoamericano de Doctores Honoris Causa 
(2004). Medalla Commemorativa de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i 
Empresarials de Barcelona (2014). 
 
És fundador del despatx professional “Gabinete Rocafort” des de 1974 dedicat als 
àmbits comptable, fiscal i jurídic amb actuacions d’assessorament, informes i dictàmens. 
 
És autor d'una trentena de llibres i manuals vinculats a la comptabilitat i a 
l'administració d'empreses. També és autor de diversos articles científics en revistes 
indexades i d'altres articles d'opinió sobre direcció d'empreses i ponent i conferenciant 
en diferents fòrums empresarials i professionals. Ha dirigit múltiples Tesis Doctorals en 
disciplines relacionades amb les ciències econòmiques, socials i jurídiques. 


