
Hi ha un lloc



on pots ser tu mateix

UM és un projecte de persones.

A més de ser un despatx que assessora en totes
les àrees relacionades amb el dret dels negocis,
també és una escola d’advocats, una empresa i
una institució respectada que, durant els seus més
de 70 anys d’història, ha mantingut un compromís
ferm amb la societat civil.

Res del que avui és Uría Menéndez hauria estat
possible sense la contribució de tots aquells que,
sent advocats o personal de suport, han treballat
i treballem a la firma.

La nostra aspiració última és la cerca constant de
l’excel·lència com a reflex de la qualitat humana
i professional de tots els que integrem el projecte.
Ens guien els valors que, com a fonaments del
Despatx, ens van llegar els nostres socis fundadors,
i que avui, de mestre a aprenent, transmetem a les
generacions més joves. La generositat, la humilitat,
la solidaritat, l’estima per la feina ben feta, l’atenció
al detall i la passió pel Dret com a vector de
desenvolupament personal i de convivència social,
són solament alguns dels principis heretats que,
amb esperit audaç, ens mantenen a l’avantguarda
del Dret.



 GRADUAT DEL MÀSTER D’ACCÉS A  
L’ADVOCACIA 
Pràctiques obligatòries del Màster a Uría Menéndez.

 GRADUAT  
Contracte laboral fins a la col·legiació com a advocat.

ADVOCAT DE PRIMER ANY  
Col·legiació i contracte de treball subjecte al Reial Decret 
1331/2006, de 17 de novembre.

Uría Menéndez ofereix a tots els alumnes del Màster d’Accés 
continuïtat després del període obligatori de pràctiques del 
Màster amb dues rotacions durant el primer any en diferents 
àrees de pràctica o oficines.

Durada: 1 any

ASSOCIAT JÚNIOR
Assignació a un grup de pràctica.
Durada: 3 anys

ASSOCIAT SÈNIOR
Durada: 3-4 anys

ASSOCIAT PRINCIPAL / ASSOCIAT COORDINADOR
Durada: 3 anys

SOCI /  COUNSEL

GRADUAT DEL MÀSTER D’ACCÉS A L’ADVOCACIA + 
GRADUAT + ADVOCAT DE PRIMER ANY
Assignació a un tutor, soci o counsel del Despatx, que 
acompanyarà a l’advocat en totes les seves etapes professionals 
a Uría Menéndez. 

Durant els primers mesos, la formació interna està especialment 
dirigida a ajudar en la preparació de la prova nacional d’aptitud, 
i en conèixer més de prop les eines necessàries per la gestió 
d’assumptes professionals (ús de recursos d’informació jurídica, 
redacció, deontologia i prevenció de blanqueig, casos d’estudi 
sobre assumptes portats pel Despatx, etc.).

ASSOCIAT JÚNIOR. Programa de formació amb l’IE Business 
School: «IE-UM Professional Development Program For Lawyers»
·  Dirigit a tots els associats júnior de totes les oficines ibèriques.
·   140 hores de formació impartides en les instal·lacions de l’IE 
Business School de Madrid.

·  Sessions repartides durant tres anys, en els mesos de març, 
juny, setembre i novembre.

·  Contingut jurídic impartit per advocats d’Uría Menéndez;  
i matèries econòmic-empresarials i habilitats impartides per 
professors de l’IE Business School en anglès.

·  Expedició de certificacions anuals i d’un diploma final conjunt 
IE-Uría Menéndez.

ASSOCIAT SÈNIOR, ASSOCIAT PRINCIPAL, SOCI
La formació a Uría Menéndez continua durant totes les etapes  
de la carrera professional, amb programes específics de formació 
en col·laboració amb les principals escoles de negoci del país  
(els associats sènior, per exemple, compten amb un programa  
de formació organitzat amb ESADE). Aquests programes reforcen 
no només els coneixements jurídics, sinó també importants 
habilitats, com el lideratge, la gestió del temps, el networking,  
la direcció d’equips, el desenvolupament de negoci, la direcció  
de projectes, etc. 

DESENVOLUPAMENT DE CARRERA
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on creixes

Sabies que Uría Menéndez és una 
escola d’advocats on cada soci o counsel 
compta amb equips d’un màxim d éntre 
tres i quatre advocats?

Sabies que el nostre model de  
creixement orgànic ens permet apostar 
per la nostra cantera d’advocats i facilita 
que nomenem cada any una mitjana de  
cinc socis, la majoria dels quals han fet 
tota la seva carrera professional a la 
firma?

PLA DE CARRERA PLA DE FORMACIÓ 

«La nostra missió, com a tutors, és aconsellar, motivar, fixar 
objectius i establir reptes per a què els nostres advocats creixin i 
pensin amb creativitat i innovació». 
 DANIEL RIPLEY  SOCI -  TUTOR

«El Despatx ha dissenyat programes de formació per a 
acompanyar a l’advocat en cada etapa del seu pla de carrera. 
El programa “IE-UM Professional Development Program 
for Lawyers”, dirigit als advocats júnior, t’ofereix una visió 
panoràmica de l’advocacia moderna».
 NEREA TORRONTEGUI  ASSOCIADA SÈNIOR

«Conscients que els advocats joves serem els qui transmetrem en 
el futur els valors d’excel·lència i de superació que defineixen a 
Uría Menéndez, els advocats amb més experiència s’impliquen a 
ensenyar-nos la professió i a contagiar-nos la passió pel Dret».
 ALEXANDRA MERCADER  ASSOCIADA SÈNIOR - TUTELADA

«Els associats sènior comptem amb un programa de formació 
organitzat amb ESADE orientat al desenvolupament d’habilitats 
com el lideratge, la gestió del temps, la direcció d’equips i 
projectes, el networking i el desenvolupament de negoci». 
 ÁLVARO LÓPEZ HERNÁNDEZ  ASSOCIAT SÈNIOR



A Uría Menéndez comptem amb el millor equip i els millors 
mitjans per ajudar-te en la teva activitat professional. 

Tenim una extensa plantilla de professionals no advocats  
que presten un suport imprescindible per a l’exercici de la  
nostra pràctica.

Així, entre moltes altres ajudes, disposem d’una extensa 
biblioteca (amb més de 110.000 volums), accés a les principals 
bases de dades jurídiques i un ampli equip humà de gestió del 
coneixement. Mitjançant un sofisticat sistema informàtic, podem 
accedir de manera ràpida i intuïtiva als milers de documents 
jurídics que conformen l’àmplia experiència amb què compta  
el Despatx.

De la mateixa manera, disposem d’excel·lents equips en 
Sistemes i Idiomes que ens permeten treballar en l’entorn 
tecnològic més avantguardista i amb les majors garanties 
idiomàtiques.

Uría Menéndez aposta per una activitat professional responsable i 
compromesa, per oferir al nostre equip el millor lloc possible en el 
qual desenvolupar-se personal i professionalment i per contribuir 
al progrés econòmic, social i ambiental de l’entorn allà on prestem 
els nostres serveis. 

Disposem d’una Política de Responsabilitat Social Corporativa 
que recull els compromisos del Despatx amb els drets humans, 
les persones, el medi ambient i l’entorn en el qual operem. Estem 
adherits al Pacte Mundial de Nacions Unides i hem assumit el 
compromís d’exercir la nostra activitat contribuint al compliment 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides 
(ODS).

Uría Menéndez s’ha sumat a l’aplicació de les tècniques 
d’intel·ligència artificial mitjançant un projecte de col·laboració 
amb empreses capdavanteres en el sector tecnològic legal que 
permet l’entrenament en castellà dels sistemes més avançats en 
aquest camp.

Aquests projectes busquen millorar l’eficàcia en els processos 
de revisió de contractes i d’anàlisi de documentació. El veritable 
potencial d’aquests sistemes es troba en la possibilitat de convertir-
se en assistents de l’advocat, amb l’objectiu d’alliberar-lo de les 
activitats més rutinàries i improductives i de millorar l’eficiència del 
servei prestat.

on junts som millors

Sabies que al 2008 Harvard Business 
School va escriure un case study com a 
material d’estudi per als seus alumnes 
sobre l’evolució i estratègia de la firma? 
Uría Menéndez és l’única firma ibèrica 
que compta amb un cas elaborat per 
aquesta prestigiosa universitat.

Sabies que el 40% de les persones  
que treballen a Uría Menéndez formen 
part del personal de suport?

EQUIP I  MITJANS DE SUPORT

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVAINTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

CAMPUS. Més que una aplicació informàtica

Uría Menéndez neix de la universitat i, per tant, abandera des dels 
seus inicis el paper únic que el coneixement i la creació del Dret 
tenen per a l’advocacia. No en va, els nostres dos fundadors —
Rodrigo Uría González i Aurelio Menéndez Menéndez— van ser 
guardonats amb el Premi Príncep d’Astúries a les Ciències Socials 
(al 1990 i 1994, respectivament) per les seves contribucions a 
l’estudi i al desenvolupament de la ciència jurídica.

El Campus UM és el reflex d’aquesta arrel. Es conforma com 
un centre de formació integral en el qual s’engloba la immensa 
oferta formativa disponible per a advocats i no advocats. Aquest 
centre, amb una aplicació virtual en la intranet del Despatx, 
està estructurat com una universitat: compta amb un rector, un 
claustre de professors i diferents facultats amb els seus degans.

DEPARTAMENTS 

· Deontologia, Riscos i  
Compliment normatiu

· Relacions externes

· Gerència
 
· Gestió del coneixement  
i Formació

· Secretaria General 

· Sistemes

Sabies que al 1958 Rodrigo Uría 
González va publicar la primera edició 
del Manual de Derecho Mercantil, obra 
de referència per a l’estudi d’aquesta 
disciplina a Espanya i Llatinoamèrica? 
En successives versions, van participar 
Aurelio Menéndez i altres advocats  
del Despatx.

AL 2018
449
Seminaris jurídics

443
Publicacions dels nostres advocats

332
Cursos d’habilitats

22
Cursos sobre eines
informàtiques

100
Hores de formació en
anglès general i jurídic

80
Cursos sobre deontologia, riscos
i compliment normatiu

252.052
Articles, llibres i revistes disponibles
a la nostra biblioteca

AL 2019
76
Advocats docents. Dels quals:

7
Catedràtics

5
Professors titulars

64
Professors



on superem qualsevol repte

«El desenvolupament de la creativitat en l’ambient idoni és 
fonamental. Des que vaig arribar a Uría Menéndez, he pogut 
participar en molts assumptes complexos que m’han permès 
aplicar el Dret d’una manera diferent, en un context multidisciplinar 
i des d’una enorme varietat de perspectives. Això m’ha permès 
créixer professionalment en l’escenari més propici per a això». 
 BORJA DE LA MACORRA ASSOCIAT JÚNIOR

«Des que em vaig incorporar al Despatx, en els equips tant de 
Barcelona com de Madrid en els quals he treballat, he après i 
continuo aprenent l’exercici de l’advocacia de la mà dels millors 
professionals. Treballar a Uría Menéndez significa explorar noves 
oportunitats, no hi ha un dia igual a l’anterior. Si ets una persona 
de ment inquieta, aquest és sens dubte el teu lloc, un lloc per a 
créixer».
 MARTA REVERTER ASSOCIADA JÚNIOR

«El benestar a la feina s’aconsegueix construint una vida 
professional estimulant que permeti desenvolupar també les 
inquietuts personals de cadascun. Compaginar la meva constant 
formació i desenvolupament com a advocada amb l’oportunitat 
de fer classes a la universitat, viure una estada a l’estranger o 
col·laborar amb causes benèfiques és el que m’ha demostrat que 
al Despatx això és possible».
 MANDY GOYOS ASSOCIADA SÈNIOR

«Des del principi, participes en projectes molt variats i complexos. 
Conforme es desenvolupa el pla de carrera, les responsabilitats i 
encàrrecs van canviant, encara que sempre estàs acompanyat dels 
teus tutors i companys. D’aquesta forma, cada assumpte suposa 
un nou repte amb el qual aprens l’aplicació pràctica i teòrica del 
Dret de manera progressiva». 
 NICOLÁS NÄGELE ASSOCIAT JÚNIOR

Sabies que Uría Menéndez i un dels seus 
fundadors, Rodrigo Uría Meruéndano, van 
tenir un paper determinant en l’arribada de 
la col·lecció Thyssen-Bornemisza a Espanya 
i van liderar les negociacions amb la família 
Thyssen en nom de l’Estat espanyol fins 
a la inauguració del Museu Thyssen-
Bornemisza el 1992? 



1946–2019
13 OFICINES
Barcelona, Bilbao, Lisboa, Madrid, València, 
Brussel·les, Londres, Nova York, Bogotà, Lima,  
Ciutat de Mèxic, Santiago de Xile, Pequín.

PPU 
Formem part de la primera gran firma d’advocats 
iberoamericana: «Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero 
DU & Uría» (PPU), amb oficines a Colòmbia, Xile  
i Perú.

BEST FRIENDS 
Tenim estretes relacions estratègiques amb firmes 
capdavanteres a Alemanya, França, Holanda, Itàlia  
i Regne Unit (la nostra xarxa de best friends).

DES DE 2009
364 DESPLAÇAMENTS 
d’advocats entre oficines UM al món, clients i 
despatxos “amics”.

28 DESTINACIONS 
Amsterdam, Barcelona, Berlín, Bilbao, Bogotà, 
Brussel·les, Buenos Aires, Ciutat de Mèxic, Estocolm, 
Francfort, Hong Kong, Lima, Lisboa, Londres, 
Luxemburg, Madrid, Maputo, Miami, Milà, Nova York, 
París, Pequín, Santiago de Xile, São Paulo, Sydney, 
Tòquio, València i Varsòvia.
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URÍA MENÉNDEZ. COMPANYIA LÍDER IBEROAMERICANA

on no hi ha fronteres

«No puc sentir-me més afortunada per haver viscut en primera 
persona el vibrant i apassionant projecte PPU».
 BÁRBARA FERNÁNDEZ COBO  PPU, XILE 

«He conegut no només a advocats japonesos, sinó també  
a advocats de l’Índia, Tailàndia, Filipines, Malàisia, Indonèsia 
i Vietnam, fet que ha contribuït a enriquir més, si cap, 
l’experiència».
 FRANCISCO JAVIER GARCÍA PÉREZ  NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU-

TÒQUIO, JAPÓ

«He conegut de primera mà com funciona i s’organitza un dels 
despatxos més prestigiosos i amb major tradició de Nova York».
 JAIME DEL FRAILE  CRAVATH, SWAINE & MOORE, NOVA YORK

«Només puc definir aquesta experiència amb una paraula: 
immillorable. He treballat en operacions rellevants i assumptes pro 
bono. A més, les possibilitats que ofereix la ciutat són infinites».
 BORJA CONTRERAS PAUL, WEISS, RIFKIND, WHARTON & GARRISON LLP, 

NOVA YORK 

«He tornat a casa amb nous amics, tant d’Uría Menéndez com 
de Slaughter and May, tots ells sempre disponibles i atents, amb 
els quals estic segur que mantindré relació durant molts anys».
 JOÃO LOURO E COSTA  SLAUGHTER AND MAY, LONDRES

«MSA és un referent en el món de l´arbitratge així que ha sigut 
un privilegi poder-hi treballar uns mesos».
 ALBA SOLANO  MANNHEIMER SWARTLING, ESTOCOLM

Sabies que som la primera firma 
iberoamericana amb presència en els 
principals centres financers? Donem 
suport a les companyies líders i als seus 
equips directius en la defensa dels seus 
interessos en el mercat iberoamericà i 
en els seus projectes internacionals.



FUNDACIÓ PROFESSOR URÍADESENVOLUPAMENT PERSONAL

CLUB UM

A Uría Menéndez creiem en tu com a professional, 
però sobretot com a persona, siguis com siguis i 
vinguis d’on vinguis. Aquest és el pilar del nostre pla de 
desenvolupament del talent professional, liderat  
per socis del Despatx. 

El nivell d’exigència que requereix la professió 
d’advocat ha de ser compatible amb el ple 
desenvolupament de la vida personal. Per això posem 
a la teva disposició eines i mesures de flexibilitat i 
teletreball. A més, hem implantat diversos programes 
de suport al desenvolupament professional (mentoring, 
leadership i networking) amb l’objecte d’impulsar  
el talent.

Creiem en la diversitat, perquè és la font del millor 
talent i és un fet constatable a Uría Menéndez del que 
estem particularment orgullosos. Un exemple d’això 
és el nostre LGBTI & Allies Desk així com la nostra 
condició de fundadors de REDI (Red Empresarial por  
la Diversidad e Inclusión LGBTI+).

La Fundació Professor Uría neix l’any 2005 amb
l’objectiu d’ajudar els col·lectius més desfavorits de
la nostra societat mitjançant la col·laboració i el foment del 
voluntariat en múltiples programes de suport. Així, actuem 
en quatre àrees:

PRO BONO  Assessorament jurídic gratuït a entitats no 
lucratives.

ACCIÓ SOCIAL La Fundació posa en marxa diverses 
iniciatives socials tant de manera independent com en 
col·laboració amb altres entitats.

EDUCACIÓ La Fundació impulsa l’ensenyament i la 
formació com a instruments d’emancipació social i de 
desenvolupament integral de persones i col·lectius, així 
com la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.

CULTURA La Fundació dóna suport i incentiva els estudis 
jurídics innovadors i de qualitat sobre el món de l’art. 
Convoca anualment el Premi Rodrigo Uría Meruéndano 
de Dret de l’Art, al voltant del qual giren també diferents 
seminaris i jornades sobre la matèria.

AL 2018
524 voluntaris.
13.353 hores de voluntariat.
4.466 beneficiaris directes (persones físiques).
229 entitats beneficiàries.
66 projectes en marxa.

on importes i on aportes

Sabies que entre els nostres advocats i 
graduats n´hi han de 24 nacionalitats diferents, 
que parlem 15 idiomes i que tenim advocats 
col.legiats en 9 jurisdiccions?

«Valoro molt l’oportunitat d’aportar noves idees, d’organitzar 
projectes socials i culturals patrocinats per la Fundació i 
participar-hi com a voluntària, i de sentir que aconseguim 
ajudar i millorar la vida d’algunes persones».
 INÊS CARIA PINTO-BASTO ASSOCIADA COORDINADORA 

«Al Despatx volem viure amb la mateixa intensitat la nostra vida 
professional i la nostra vida personal. Solament així és possible 
ser una persona completa, capaç d’aportar valor en tots els 
àmbits. Per això, el Despatx fomenta la flexibilitat, el teletreball  
i la gestió personal del temps com a eines d’integració de la vida 
personal i professional».
 ESTIBALIZ PEINADO ASSOCIADA PRINCIPAL

«Des del primer dia tenim l’oportunitat de col·laborar com a 
voluntaris de la Fundació i prendre consciència del compromís 
del Despatx amb la societat. La multitud de programes respon a 
diferents necessitats, entre les quals cal destacar l’assessorament 
pro bono, la formació en presons o el suport a menors en risc 
d’exclusió social».
 TOMÁS ARRANZ ASSOCIAT PRINCIPAL

Des del Club UM organitzem i subvencionem 
nombroses activitats culturals i d’oci per a què 
tots els membres de la firma, juntament amb els 
nostres familiars, puguem gaudir d’elles.

Algunes activitats del club social: 
· Visites a museus.
· Tasts de vins i cursos de cuina.
· Assistències al teatre, concerts i musicals.
· Cursos de mindfulness i ioga.
· Campionats de futbolí / Play Station / mus.
· Club de runners.
· Campionats de futbol amb els best friends.



PRÀCTIQUES D’ESTIU

DIRIGIT A
Alumnes dels dos últims cursos de Dret que sol·licitin realitzar  
a Uría Menéndez pràctiques durant el curs o a l’estiu. 

PROCÉS 
FASE 1
·  Una prova d’anglès general.
·  Una redacció en castellà.

FASE 2 (superada la primera fase) 
·  Entrevistes amb un soci o counsel.

INCORPORACIÓ COM A GRADUAT DEL MÀSTER 
D´ACCÉS / GRADUAT / ADVOCAT

DIRIGIT A
·  Alumnes de grau que estiguin cursant o tinguin previst cursar 
el Màster d’Accés a l’Advocacia, per realitzar les pràctiques 
externes del màster a Uría Menéndez i seguir col·laborant com 
a advocats en el Despatx una vegada col·legiats. 

·  Nous llicenciats i graduats en Dret que puguin col·legiar-se com 
a advocats, per a la seva incorporació en una de les nostres 
oficines a Espanya (Barcelona, Bilbao, Madrid i València).

PROCÉS
FASE 1 
·  Una prova d’anglès general. 
·  Una redacció en castellà sobre un tema d’actualitat.
·  Prova tipus test de coneixements jurídics: Civil, Mercantil, 
Societari, Públic, Processal, Comunitari, Fiscal i Laboral.

·  També es podran realitzar casos pràctics opcionals sobre Dret 
Administratiu, Comunitari, Laboral, Marítim, Medi ambient, 
Tributari i Urbanisme, en cas de voler demostrar coneixements 
específics en aquestes matèries. 

 FASE 2 (superada la primera fase)
·  Entrevistes amb socis o counsels.

«El procés de selecció és exigent i alhora proper. Et dóna 
l’oportunitat de conèixer a socis i counsels de diferents àrees  
i d’entendre de prop l’essència del Despatx».
 JOSÉ FELIPE CARBONELL  ASSOCIAT JÚNIOR 

«El període de pràctiques d’estiu m’ha permès conèixer el 
Despatx en profunditat i sentir-me una més de l’equip malgrat 
la curta durada. Ha estat una experiència fantàstica, enriquida 
per les sessions de formació i per l’atenció que m’han prestat els 
membres del meu equip».
 MARTA ROCABERT  ASSOCIADA JÚNIOR 

«Entrevistar als candidats forma part del nostre dia a dia i és 
una de les tasques més importants que tenim com a socis d’Uría 
Menéndez. L´entrevista ens permet conèixer al candidat en 
persona i transmetre-li els valors i la cultura del Despatx». 
 EVA FERRADA  SÒCIA

PROCÉS DE SELECCIÓ

Busquem a estudiants de Dret, graduats i llicenciats  
en Dret amb:
·  Qualitats com l’honestedat, el sentit comú, la vocació de  
servei i la passió pel Dret. 

· Sòlids coneixements jurídics i domini d’idiomes.
·  Interès per l’actualitat i la història, l’acció social  
i la cultura.

· Iniciativa i capacitat d’assumir responsabilitats.
· Bons dots de comunicació. 
· Simpatia, proactivitat, dinamisme. 

Per valorar la teva candidatura a qualsevol dels  
processos, necessitem rebre els següents documents  
en PDF a través del web del Despatx (www.uria.com/
formulario): 
·  Formulari del web emplenat. 
·  Una carta de motivació.
·  El teu curriculum vitae.
·  Una còpia del teu expedient acadèmic emès  
per la universitat.

·  Si has realitzat estudis de postgrau, un certificat de  
les notes obtingudes.

El nostre procés de selecció està obert tot l’any.

i volem comptar amb tu

Sabies que els socis d´Uría Menéndez 
dediquen globalment més de 1.500 
hores anuals a la captació del talent?

Sabies que els nostres advocats i 
graduats en pla de carrera provenen 
de més de 70 universitats i centres de 
postgrau, que el 46% són dones i el  
54% homes, i que el 62% tenen menys 
de 30 anys?



PER QUÈ URÍA MENÉNDEZ?

perquè en aquest Despatx
hi ha un lloc
per a tu

«Seguim els passos dels fundadors del nostre bufet com a guardians de la tradició 
sense ser aliens a la modernitat i a les exigències d’un mercat dinàmic i altament 
competitiu. Fem de les persones —l’actiu més preuat d’Uría Menéndez— la nostra 
prioritat, desenvolupant les condicions que permetin la seva satisfacció personal 
i professional sense detriment dels nivells de qualitat, esforç i servei al client que 
sempre ens han caracteritzat i que són a la base del nostre èxit».
 LUIS DE CARLOS SOCI PRESIDENT 

 ICÍAR RODRÍGUEZ INCIARTE SECRETÀRIA GENERAL 

 SALVADOR SÁNCHEZ-TERÁN SOCI DIRECTOR 

PERQUÈ el desenvolupament del talent dels joves és la 
nostra prioritat: t’oferim un extens programa de formació 
no solament jurídica, sinó també de soft skills essencials 
per a l’exercici de l’advocacia.

PERQUÈ creiem en la tutoria directa per part dels socis 
i counsels: permet que s’aprengui directament i un 
seguiment més proper de la teva feina. 

PERQUÈ portem assumptes i operacions molt complexes, 
gairebé sempre amb component internacional, que 
suposen un repte professional emocionant. 

PERQUÈ t’oferim un pla de carrera com a marc de 
referència clar per a què coneguis les fases previsibles  
del teu progrés a Uría Menéndez.

PERQUÈ fomentem les estades dels advocats en les  
nostres oficines exteriors o a best friends de primer  
nivell a l’estranger. 

PERQUÈ sabem que hi ha coses més importants que la 
feina: existeixen plans especials de carrera, de teletreball 
i dels divendres a la tarda alterns lliures, com a mesures 
d’integració dirigides als advocats del Despatx. 

PERQUÈ recolzem l’activitat acadèmica dels nostres 
advocats. 

PERQUÈ creiem en les persones, siguin com siguin 
i vinguin d’on vinguin, i en donar-los l’oportunitat 
d’aportar talent des de la seva diversitat.

PERQUÈ creiem en el desenvolupament integral  
dels nostres advocats: incentivem la participació en  
les activitats de la Fundació Professor Uría i en el  
Club UM.
 
PERQUÈ aconseguir l’excel·lència no és fàcil, però tots ens 
esforcem per perseguir-la constantment.



Hi ha un lloc
on pots ser tu mateix,
on creixes,
on junts som millors.

On superem qualsevol repte,
on no hi ha fronteres,
on els únics límits 
són el teu talent i la teva passió.

Un lloc on segueixes formant-te,
on importes i on aportes,
on gaudim
i vivim el dret.

Tenim un pla
i volem comptar amb tu
perquè en aquest Despatx
hi ha un lloc
per a tu.
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