
Prestigi i Presència des de 1905



La nostra prestació de serveis professionals es basa en la nostra Missió, Política de Qualitat i Compromisos.

▪ Missió

“Tenim voluntat de ser un despatx multidisciplinari, el que ens permet oferir als nostres clients un servei
d’assessorament integral, basat en alts estàndards ètics i de qualitat.”

▪ Política de Qualitat

“La nostra actuació professional està orientada en la consecució de la plena satisfacció del client, obtinguda a
través de mètodes de seguiment dels processos, analitzant els resultats i adoptant mesures de millora.”

▪ Compromisos

“Som un despatx professional compromès, i en aquest sentit participem amb diferents entitats. Estem compromesos
amb la Qualitat (ISO e IQNet), el Territori (som el despatx de referència de més de 15 entitats empresarials), la
Cultura (participem amb entitats culturals), la Solidaritat (patrocinem programes de beques) amb la Formació i
Transparència (col·laborem i participem amb la comunitat educativa) i amb la Igualtat.”

Escura, advocats i economistes des de 1905



Escura està compromès amb

Els nostres mètodes de
treball, procediments i les 
nostres actuacions, els 
adaptem contínuament en 
la recerca de l’excel·lència. 
Per això hem sigut 
distingits per Best 
Lawyers, Chambers and
Partners y Legal 500.

Participem des de 1905 en 
la vida social i jurídica de 
Barcelona. Tenim 
subscrits més de 15 
convenis amb entitats 
gremials i patronals com 
despatx de referència.

Participem i ajudem a la 
cultura. Escura és 
patrocinador del 
Museu d’Art 
Contemporani de 
Barcelona.

Ajudem en la formació dels 
qui més ho necessiten. 
Patrocinem el programa 
Becas para un Sueño de la 
Fundació Vicente Ferrer.

Col·laborem i
patrocinem a la 
Associació Catalana 
de Contabilitat i 
Direcció.

Calidad Territorio Cultura Solidaridad
Formación y 

Transparencia Igualdad

Som col·laboradors 
fundadors de la 
Fundació Sorli, 
sobre la igualtat de 
gènere a l’empresa.



Tots els nostres processos estan adaptats i sotmesos a les verificacions 
dels processos de gestió de qualitat per a les ISO 9001:2015

La nostra aposta per la qualitat (I)



El nostre despatx reconegut per les principals guies
internacionals: Chambers and Partners, Best Lawyers i
IFLR1000.

La nostra aposta per la qualitat (II)



Àrees de pràctica

Compliance Penal Consultoria Dret de Família 

Dret Societari 

Mercantil
Econòmic Fiscal Empresa Familiar

Internacional Litigis i Arbitratge Oficines de Farmàcia

Preus de 

Transferència

Protecció de 

Dades

Prevenció de 

Blanqueig de Capitals

Recursos Humans Reestructuracions Sector Assistencial

Urbanisme No ResidentsItalian Desk



Barcelona Madrid Tarragona

Londres, 43
08029 - Barcelona

Urgell, 240, 7º B
08036 – Barcelona

Serrano 63, Esc. 1 
6º Derecha
28006 Madrid

Avgda. Mossèn Jaume 
Soler, 14, Local 2
43820 – Calafell

Ctra. Sant Vicenç 2, L8
43700 – El Vendrell

Àrea Territorial (I) – Oficines



Àrea Territorial (II) – Cobertura a Espanya

Hispajuris Xarxa pròpia
Som membres d’Hispajuris, la 
xarxa d’advocats més 
important a España.
Tenim la capacitat de 
proporcionar serveis legals als 
nostres clients en més de 40 
ciutats.

https://www.hispajuris.es/


Som membres de TAGLaw i Interlegal,  dues de les xarxes 
legals internacionals més importants i reconegudes.

Àrea Territorial (III) – Internacional



Com a membre de 
TAGLaw i Interlegal,
prestem serveis en 
més de 100 països.

Àrea Territorial (IV) – Internacional



Els nostres clients



Els nostres professionals

Advocats Economistes Enginyers
Graduats 

socials

Acadèmics, 
professors 

universitaris i 
àrbitres



Des de 1905
Publiquem les nostres revistes i circulars.

+2.000
Articles publicats en els últims deu anys. 

+35.000 
Empreses reben els nostres articles i circulars.

+60 
Monografies publicades en els últims deu anys.

+100 
Noticies d’ESCURA que van aparèixer en medis al 2018.

El fons de la biblioteca d’ESCURA, es va iniciar l’any 1905 i és actualment un 

dels més extensos d’España a disposició de les empreses.



Contacte

BARCELONA MADRID CALAFELL 

Londres, 43 Serrano, 63 Mossèn Jaume Soler, 14

+34 93 494 01 31 +34 91 417 00 57 +34 97 769 22 22

www.escura.com


