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Som un despatx d’advocats global, dinàmic i innovador, 

referent en l’assessorament jurídic integral

Com a part del Grup DWF, DWF-RCD compta amb un equip format  38 socis, més de 300 professionals 
a Espanya, i més de 4.000 persones arreu del món. DWF-RCD posa a disposició dels seus clients un 
servei jurídic personalitzat amb un enfocament directe, pràctic i de qualitat.

Tenim un enfocament multidisciplinari a través de 20 pràctiques jurídiques i, gràcies a la nostra 
experiència i al coneixement dels principals sectors econòmics, oferim respostes i solucions d’alta 
qualitat, enfocades a les necessitats dels nostres clients.

Assessorem organitzacions de diferent tipologia i mida, tant espanyoles com internacionals. 
Prestem servei a companyies multinacionals, pimes, start-ups i empreses familiars així com a entitats 
públiques i a persones físiques.
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Estem orientats a les persones: a les que formen part de la 
nostra firma i a les que oferim el nostre servei

Comptem amb la confiança dels nostres clients: som un dels despatxos amb més creixement 

en els últims anys i ens situem entre els principals bufets espanyols. els directoris jurídics 

internacionals més prestigiosos com Chambers & Partners, Legal 500 o Best Lawyers® 

destaquen DWF-RCD any rere any per les diferents àrees de pràctica en les que assessorem. 

Així mateix, Financial Times ha inclòs la firma entre les més innovadores d’Europa en el report 

FT – Innovative Lawyers en els quatre últims anys i, el 2019, l’ha reconeguda com una de les deu 

més innovadores d’Europa continental.

Des de les nostres oficines de Barcelona, Madrid i València atenem els nostres clients. Així 

mateix, el nostre bufet té vocació internacional i opera en més de 30 ciutats arreu del món. 

ASSESORAMENT JURÍDIC INTEGRAL

INDEPENDÈNCIA
Treballem amb independència, 

imprescindible en la relació amb els 

nostres clients i en la gestió dels casos.

QUALITAT TÈCNICA I HUMANA
Ampli coneixement jurídic, rigor i 

excel·lència són inherents a la nostra 

marca. El nostre equip compta amb els 

millors professionals del sector.

CREATIVITAT I INNOVACIÓ
Busquem contínuament solucions 

que ens permetin millorar la qualitat i 

l’efectivitat dels nostres serveis.

PASSIÓ I DINAMISME
Ens encanta la nostra feina i sentim el 

treball del nostre client com a propi. 

Ens adaptem als canvis i som capaços 

de donar resposta a plantejaments 

complexos de forma ràpida i eficaç.

ÈTICA I TRANSPARÈNCIA
Treballem amb la màxima transparència i 

respecte pels criteris ètics i deontològics 

de la professió.

APOSTA PEL TALENT
Una de les raons del nostre èxit és 

envoltar-nos dels millors professionals. 

Sabem reconèixer la seva tasca i 

apostem per la seva promoció.

PROACTIVITAT I CONEIXEMENT 
DELS NOSTRES CLIENTS
Seguim les últimes tendències del mercat 

i les nostres solucions legals es basen 

en el millor i més actualitzat know-how. 

Entenem el model de negoci dels nostres 

clients i oferim la solució legal idònia en 

cada situació.

PERFIL MULTIDISCIPLINARI I 
INTERNACIONAL
El nostre equip està integrat per 

professionals de diferents perfils i 

personalitats, amb formació i experiència 

internacionals.

PROXIMITAT I COMPROMÍS
Mantenim una relació amb els nostres 

clients basada en l’honestedat i en el 

feedback continu. Els nostres socis estan 

compromesos i involucrats en el dia a 

dia de l’assessorament.

“
“Inspires confidence 

with its knowledge and 
performance.”

CHAMBERS & PARTNERS 2020

“It has been absolutely 
brilliant. We have 
felt accompanied 

throughout the 
entire process.”

CHAMBERS & PARTNERS 2019 

“The firm has superb, 
committed lawyers.”
CHAMBERS & PARTNERS 2018


