
INTRODUCCIÓ
El nostre entorn canvia. Canvia la forma en què els nos-
tres clients operen, canvien les estructures dels clients i 
les seves necessitats, les normatives, els operadors dels 
sistemes, el marc jurídic, les regles del joc, la cultura, els 
valors, la sensibilitat jurídica, les formes de resoldre i de 
negociar, les eines i recursos.

Nosaltres, creixem per volum de feina, projectes, equip, 
nombre de persones i la complexitat que implica gestio-
nar-les. També creix la pressió per ser eficients, per ser 
competitius. De fet, la competència i els nostres clients 
marquen el camí i ens examinen cada dia. Cada cop l’en-
torn és més exigent, i ens hem de preparar cada vegada 
més.

Els despatxos professionals han de fer més i millor amb 
menys recursos, minimitzant riscos, i això implica fer 
el que moltes empreses fan: professionalitzar la seva 
gestió interna. Prendre consciència que són, tanmateix, 
una empresa i que cal invertir en definir processos, polí-
tiques i criteris de gestió, de govern de la firma, és a dir, 

crear una certa estructura i infraestructura orientada a 
assegurar la qualitat, seguretat i sostenibilitat de l’activi-
tat professional. 

PER QUÈ I PER A QUÈ FER AQUESTA  
PROFESSIONALITZACIÓ?
Quan demanem a socis de despatxos professionals de 
l’àmbit jurídic, comptable, fiscal, d’auditori, etc. -que 
tenen com a característica comuna: gestionar projectes 
i equips intensius en coneixement-  com valoren la seva 
situació, ens diuen sovint que és una “estabilitat inesta-
ble”, un “caos controlat” que es viu estoicament com un 
equilibri que, perquè no es trenqui, exigeix un control, 
una creixent dedicació i seguiment per part del soci.

Són conscients que han de prendre mesures per fer 
algunes coses diferents, però sovint, costa visualitzar el 
què, i el camí, és a dir, el com.

Atenent a aquella dita que el que no es veu ni es mesura 
no existeix i no es pot gestionar, proposem alguns exer-

PROFESSIONALITZAR LA 
GESTIÓ DEL DESPATX? ALGUNS 
EXERCICIS PER POSAR-NOS-HI
Uns exercicis de reflexió, basats en casos reals, ajuden a valorar com els 
socis d’un despatx d’advocats solen viure la seva activitat quotidiana i la 
necessitat de canvi per professionalitzar la gestió i ser més competitius. 
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cicis per posar llum a allò que hi és però que no sempre 
veiem.

Exercici 1: Com creus que gestiones el teu temps?  
A què et dediques principalment?

La primera resposta, en el 90% dels casos, és que 
dediquen un 80% del temps a dirigir projectes, casos, 
estudis, etc. (anomenem-ho “producció”) i un 20% a 
l’administració del despatx i gestions diverses.

Exercici 2: Descobrim una mica més... 

Sovint podem pensar que la nostra feina es centra en 
ser capaços de produir, en primera persona. I sovint 
ho fem així perquè no tenim més recursos, perquè no 
podem delegar,...

Però l’anàlisi de la nostra dedicació real permet identifi-
car que la gestió de la producció sol representar un 60% 
del temps, els temes comercials un 10-15%, i la gestió 
del despatx un 25-30%. 

Veiem que en realitat fem força més activitats encober-
tes o no reconegudes.  D’aquesta manera constatem 

que no només som gestors de projectes i clients, sinó 
que estem dirigint un negoci, una empresa; som o exer-
cim rols de directors generals: 

- Cal assegurar que hi hagi projectes, anar omplint la 
pipeline, no sols es viu del boca-orella i dels prescriptors, 
hem de fer difusió del que fem, estar presents, fer con-
tactes proactivament.

- Cal gestionar les persones que fan possible l’execució 
del que fem (no només el seu temps, també la seva forma-
ció, motivació, selecció, retribució,  promoció, entre altres) 

- Cal prioritzar projectes, conèixer les rendibilitats, i pren-
dre decisions sobre recursos.

- Cal gestionar econòmicament el despatx.

Si pensem en forma de processos, a imatge del que 
trobem a moltes empreses, identificaríem rols, funcions 
o activitats de:

- Màrqueting, comunicació, networking, representació.

- Comercialització
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- Producció (dels propis projectes)

- Administració i finances (tresoreria, fiscal, inversions, 
formulació de comptes)

- Gestió de persones i equips

En una empresa “gran”, cadascuna d’aquestes àrees té 
el seu responsable dedicat. En organitzacions més peti-
tes (moltes pimes), sovint totes aquestes funcions reca-

uen majoritàriament en 
els socis, que actuen 
com a multi-funcions.

A més d’advocats fem 
també d’empresaris: 
gestionem i liderem 
una organització  que 
compta amb persones i 
projectes, on la matèria 
primera és el coneixe-
ment, criteri, com-
petències i solvència 
tècniques, expertise. 

Però també on hem 
anat assumint altres 
capacitats com la 

negociació, priorització, lideratge, delegació, empodera-
ment dels equips i algunes de no tan conegudes com la 
dron-ability, per anar del detall operatiu a la visió estratè-
gica i distància crítica de forma àgil i ràpida.

Exercici 3: Analitzem

Proposem, a continuació, analitzar quina d’aquesta 
dedicació és volguda i planificada, i quina “ens arri-
ba” com a “marró” o problema a resoldre, i fins i tot, 
quines no érem coneixedors realment que les estàvem 
fent.

Analitzem alguns relats que ens fan sobre aquesta feina 
sobre-vinguda:

- Hem de reconduir decisions no adequades

- S’ha de prendre una decisió

- Hi ha opinions contradictòries o conflictes sobre què o 
com cal fer quelcom

- Hi ha risc de perdre un client

- Ens marxa gent  - costa trobar gent

- Hi ha rumors, desmotivacions, etc. de l’equip deguts a 
diferències salarials, carrera professional, percepció de 
manca de comunicació.

En la nostra experiència, abordar els “marrons” amb què 
ens trobem ens permet analitzar com ho viu el soci o 
professional que lidera el negoci. Algunes de les seves 
reflexions són:

- Cada cop és més difícil tenir el control del que passa al 
despatx

- No es sap qui pren les decisions

- No hi ha prou autonomia, hem d’estar-hi a sobre

- No som prou competitius o eficients

- Ens falta temps, recursos, preparació per temes no 
jurídics (“jo sé del que sé”).

Hem fet dos avenços clau: 

- Identificar en quines àrees som reactius, no hem anti-
cipat o gestionat prèviament, i la situació ens supera o 
pensem que ens “esclatarà”. 

- Ser conscients i prendre la decisió d’actuar amb anti-
cipació, per tal d’establir maneres de fer que facilitin la 
gestió proactiva i eficaç, focalitzant-nos en el punts que 
volem corregir.

Recapitulem: Els canvis produïts en el nostre entorn fan 
necessari adaptar les formes de fer del despatx al nou 
escenari. La realitat interna del despatx és sovint fruit de 
la seva evolució i trajectòria, del passat: ja sigui perquè 
partíem d’un nucli petit, en els darrers anys hem crescut 
i ara tenim un mosaic a endreçar; bé perquè som un 
petit despatx que vol créixer; bé perquè volem ser més 
competitius, referents i sostenibles o perquè volem ges-
tionar sense imprevistos, sense tant desgast i risc.

Es fa recomanable repensar aquesta realitat per aline-
ar-la als nous objectius i prioritats, a allò que volem a 
futur.

Exercici 4:  Imaginem per actuar

El darrer serà imaginar com ens agradaria que fos la 
nostra distribució de temps per al futur, comptant 

ELS CANVIS 
PRODUÏTS EN 
EL NOSTRE EN-
TORN FAN NE-
CESSARI ADAP-
TAR LES FORMES 
DE FER DEL  
DESPATX AL  
NOU ESCENARI
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amb els reptes que tenim en aquest moment al des-
patx: què necessita el despatx de nosaltres i només 
nosaltres podem aportar. 

On estem aportant valor afegit i si es centra en el 
més rellevant en aquest moment.

Per fer possible aquest canvi del que tenim al que 
volem, prioritzarem un pla d’acció que pot incloure fer 
coses com, per exemple:

- Per allò que fins ara decidíem cas a cas i personalment, 
establir una forma de fer i uns criteris, per compartir les 
decisions, delegar-ne una part,...

- Per allò que gestionem quan succeeix, establir me-
sures prèvies i moments de control periòdics, que ens 
permetin confirmar si van bé o cal ajustar o canviar 
quelcom.

- Per centrar-nos en el que, per rol i responsabilitat, 
hem de fer necessàriament nosaltres hi haurà aspec-
tes que haurem de delegar. Per fer-ho amb seguretat 

caldrà formar, donar criteris,... al nostre equip i fer-ne 
seguiment. 

CONCLUSIONS I BENEFICIS  
DE LA PROFESSIONALITZACIÓ
Sovint els socis dediquen part del seu temps a gestionar 
el dia a dia de l’organització, i de vegades ho viuen com 
una situació que els distancia del que haurien de fer: 
produir i gestionar els seus projectes.

Sovint creuen que no estan preparats per aquestes tas-
ques sobrevingudes. Sovint és quelcom que saben que 
convindria fer, però que costa trobar-hi el moment. 

L’anàlisi anterior ens ha mostrat però que el moment el 
tenim, estem dedicant-hi de fet força temps a solucionar 
problemes, i som capaços de fer-ho.

És important aflorar els processos ocults per millorar-ne 
l’eficàcia, ja que això repercutirà positivament en els resul-
tats de la nostra empresa: ens permetrà focalitzar el temps 
i els esforços en el més important en cada moment. 

Aquest procés, com hem vist, comporta optimitzar la prò-
pia dedicació dels socis als diferents rols que implica el lide-
ratge del despatx (empresa!), des de la gestió de l’equip 
intern fins a la gestió del capital relacional, la imatge de la 
marca, la pròpia producció i l’estratègia a futur.

“Parar la roda” que sovint és el dia a dia del soci per decidir 
si ha de ser una roda i donar-li forma.

I, a més, incorporant aquestes dinàmiques basades en 
l’anticipació, planificació, sistematització, etc. obtindrem no 
només una millor qualitat en el nostre servei, sinó també 
major efectivitat, agilitat, transparència en la gestió, involu-
cració i motivació de l’equip i una millor qualitat de vida.
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