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La	firma	
JDA / SFAI és un despatx d’advocats, assessors fiscals, laborals i consultors per a 
empreses.

La firma té una llarga trajectòria empresarial, més de 30 anys d’experiència, en 
assessorament i consultoria d’empreses.

L’empresa compta amb més de 100 professionals altament especialitzats i quatre 
oficines a Barcelona, Granollers, Madrid i Sabadell.

JDA / SFAI és un dels millors bufets d’advocats a Espanya segons el rànquing 
Expansión 2018.

La firma
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ALEMANYA
ALGÈRIA
ARÀBIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRÀLIA
BANGLADESH
BOLÍVIA
BRUNEI
BULGÀRIA
CAMBODJA
CANADÀ
XILE
XINA
XIPRE
COLÒMBIA
COSTA RICA
CUBA
EQUADOR
EGIPTE
EL SALVADOR
ESLOVÈNIA
ESPANYA
ETIÒPIA
FILIPINES

FRANÇA
GEORGIA
GRÈCIA
GUATEMALA
GUYANA
HAITÍ
HOLANDA
HONDURES
HONG KONG
ÍNDIA
INDONÈSIA
ITÀLIA
JAPÓ
KAZAKHSTAN
LAOS
LÍBAN
LIECHTENSTEIN
LUXEMBURG
MALÀISIA
MALTA
MÈXIC
MYANMAR
NEPAL
NICARAGUA

NIGÈRIA
Nova Zelanda
PAKISTAN
PANAMÀ
PARAGUAI
PERÚ
REGNE UNIT
REPÚBLICA DOMINICANA
RWANDA
SAN MARINO
SINGAPUR
SUÏSSA
SURINAM
TAILÀNDIA
TAIWAN
TRINITAT & TOBAGO
TUNÍSIA
U.A.E.
UGANDA
URUGUAI
U.S.A.
VIETNAM

Internacionalització
JDA és membre de SFAI, una xarxa de despatxos internacional de serveis professionals de 
reconegut prestigi, que compta amb presència a 70 països, més de 200 oficines i més de 3.000 
professionals.

Pertànyer a la xarxa SFAI permet JDA ser una firma internacional, amb oficines presents a tot el món 
i, alhora, continuar sent un despatx local, molt proper al client, conservant la seva independència 
i amb la capacitat d’atendre qualsevol requeriment d’activitats locals o en qualsevol altre punt del 
món.

JDA lidera el projecte SFAI al territori espanyol, oferint cobertura geogràfica nacional amb 
presència directa de despatxos professionals.

SFAI és una de les 27 firmes al món que forma part i és membre de ple dret del Fòrum of Firms 
del IFAC, per tant és una firma d’auditoria transnacional, i a més forma part del Pacte Global de 
les Nacions Unides.

La pertinença a la xarxa SFAI ens 
permet oferir solucions globals
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Serveis

1. Serveis Legals
Som referents en el desenvolupament de solucions jurídiques globals i completes per a empre-
ses, organitzacions, entitats públiques i particulars. 

•  Dret Societari i Govern Corporatiu
•  Dret Mercantil
•  Dret Concursal
• Restauració i Insolvències
• Contractació Civil i Mercantil
• Empresa Familiar
• Dret Contenciós-Administratiu
• Dret Bancari i Financer
• Dret Immobiliari
•  Dret Processal-Laboral

Beneficis per la seva empresa
• Gran equip coordinat d’especialistes en tots els àmbits  
 jurídics
• Vostè sempre serà atès per un advocat especialista 
 del nostre staff
• Seguim els seus assumptes i interessos molt de prop
• Com a firma de caràcter internacional la nostra visió 
 és global

12
Serveis

• Dret Processal Civil i Mercantil
• Dret de Família
• Dret Penal
• Propietat Industrial i Intel·lectual
• Recuperacions
• Sinistres de Trànsit
• Sector Elèctric
• Compliance Penal
• Arbitratge
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2. Fiscal
Som especialistes en plantejar solucions fiscals davant la complexitat i contínua actualització 
de les normatives. Realitzem una gestió personalitzada dels projectes dels nostres clients: 

• Planificació fiscal
• Inspeccions tributàries
• Recursos i reclamacions en la via administrativa i contenciosa
• Grups d’empreses
• Preus de transferència / Operacions vinculades
• Supòsits de doble imposició nacional i internacional
• Estructura tributària de les operacions de finançament
• Planificació patrimonial, successòria i d’empreses familiars
• Estructures de retribució de directius i empleats
• Tributació de no residents a Espanya i residents a l’estranger
• Auditoria fiscal
• Fusions
• Liquidació d’impostos

Beneficis per la seva empresa
• Seguretat jurídica per la seva política fiscal
• Un únic responsable del seu compte
• Un servei dissenyat a la mida de la seva empresa
• Informació actualitzada per estar sempre al corrent 
 en matèria fiscal i comptable
• En el nostre Portal per Clients disposarà de tots 
 els seus documents
• Us informarem via correu electrònic de cada treball 
 realitzat 
• Informe anual de recomanacions amb valor afegit Serveis
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Beneficis per la seva empresa
• Permetre que el seu departament de RR. HH. dediqui 
 els seus esforços a objectius de valor
• Contrastar si l’estructura de la seva organització és òptima  
 per donar resposta a les necessitats dels seus clients i 
 el desenvolupament de la seva activitat
• Alinear els objectius empresarials i els dels propis   
 treballadors, creant un millor clima organitzatiu
• Disposar del nostre Portal d’Empresa amb tota la   
 documentació laboral actualitzada
• Disposar del nostre Portal per Empleats, amb accés   
 individual amb tota la seva informació i documentació  
 laboral
• Descentralització de processos mecànics, estalviant 
 temps en la gestió de tràmits i documentació del personal, 
 el que es tradueix en un augment de la productivitat de 
 l’àrea de personal

Proporcionem i implantem solucions a tot tipus de projectes relacionats 
amb la dimensió humana d’una organització.

Tenim gran experiència en l’externalització de grans volums de nòmines 
mitjançant BPO (Business Process Outsourcing).

Treballem conjuntament amb els nostres clients per millorar els 
processos de captació i retenció del talent com a factors clau per a 
l’èxit de les empreses.

Col·laborem amb els nostres clients en la formulació i posada en escena 
de l’estratègia de recursos humans mitjançant projectes a mesura que 
contribueixin a crear una cultura d’empresa orientada a l’eficiència.

3. Laboral i Capital Humà

Serveis

• Externalització del procés de nòmines i cotització
• Gestió Administrativa del Personal
• Desenvolupament i eficiència organitzativa
• Gestió de costos salarials i productivitat
• Adequació del capital humà i del rendiment
• Assessorament legal en RR. HH.
• Talent Search
• Processal Laboral
• Portal de l’empleat
• Resolució de conflictes laborals individuals
• Resolució de conflictes col·lectius
• Assistència a la Inspecció de Treball i Seguretat Social
• Representació dels diferents organismes de l’administració
 de la Seguretat Social
• Prestacions de la Seguretat Social



Beneficis per la seva empresa
• La implantació eficaç del pla atenua o exonera la    
 Responsabilitat de la societat i dels Administradors 
 en cas de Comissió d’1 Delicte
• Conegui els seus punts febles: mapa de riscos, responsables,   
 processos de presa dedecusuibs, controls i cumpliment
• Dispossi del seu “vestit a mida”, cada pla de prevenció 
 de riscos penals és elaborat per a les necessitats específiques 
 de cada empresa i de les seves possibles àrees de risc
• Li permet adquirir una cultura empresarial de bon govern,   
 l’ètica i control de riscos, incrementa la transparència 
 i el valor de reputació de la companyia
• Comptem amb una plantilla d’advocats penalistes, auditors   
 de control intern i consultors que treballen conjuntament 
 per elaborar el seu millor pla de Compliance Penal.

4. Compliance Penal 
“Prevención de Riesgos Penales“ 
Les últimes reformes de la Llei de Societats de Capital i del Codi Penal estableixen noves obliga-
cions per als administradors de les societats, amb l’objectiu de prevenir els riscos penals a les 
empreses.
 
Sense la implantació d’un Pla de Prevenció de Riscos Penals dels administradors no podran exo-
nerar o atenuar les responsabilitats penals que eventualment puguin derivar-se de la comissió de 
delictes en l’activitat de l’empresa.
 
Ens encarreguem d’assessorar, elaborar, formar i ajudar-los en la implantació d’un programa de 
compliment o de prevenció de riscos Penals / Compliance.

18  19
ServiciosServeis
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5. Auditoria
La línia de servei d’Auditoria està emmarcada en la divisió d’Auditoria, Riscos i Transaccions. Dis-
posem d’un equip qualificat i certificat que ens permet oferir tots els serveis en què és necessària 
la intervenció d’un expert auditor de comptes.

La nostra pertinença al Forum	of	Firms ens acredita com a auditors transnacionals.

• Auditoria obligatòria
• Auditoria voluntària
• Revisió limitada d’estats financers
• Due Dilingences
• Forensic
• Elaboració de mapes de risc
• Revisió de control intern o auditories de compliment
• Auditoria Interna Outsourcing i Co-sourcing
• Auditoria Interna de Sistemes
• Consultoria en Auditoria Interna

Beneficis per la seva empresa
• Més fiabilitat, credibilitat i imatge dels seus estats financers  
 davant la banca i companyies de risc o tercers en general
• Més tranquil·litat per a la direcció de la societat 
 i els accionistes
• Establir un procediment de control o supervisió extern  
 realitzat per un professional independent que permet  
 detectar debilitats de control intern o errorsServeis

20
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6. Consultoria 
Ser una firma global ens permet acompanyar els nostres clients per fer front als nous reptes de 
l’escenari econòmic mundial.

Atenem requeriments en consultoria estratègica, ja siguin en actuacions locals o internacionals, 
garantint el major grau de compromís amb els seus resultats.

• Informe periòdic de gestió
• Planificació economicofinancera i pla de viabilitat
• Seguiment previsional i control pressupostari
• Definició i Implantació del Quadre de Comandament
• Assessorament i Serveis en Controlling
• Valoració d’Empreses
• Assessorament en finançament de projectes
• Assessorament per a control de Riscos Penals, Compliance & Ethic Services
• Implantació i manteniment en matèria de protecció de dades de caràcter personal i LSSICE

Beneficis per la seva empresa
• Desenvolupem projectes ajustats a la mesura de les seves   
 necessitats
• Tenir al seu costat a professionals en Controlling (Chartered   
 Controller Analyst Certificate®) que complementaran la seva   
 gestió empresarial   
• Abordar la planificació estratègica de la seva companyia, 
 a més l’operativa, fet que es tradueix en oportunitats i millores  
 a llarg termini
• Anticipació de problemes que puguin posar en perill 
 la consecució dels plans i objectius empresarials
• Disposar de la informació veraç, detallada i puntual sobre la   
 marxa del seu negoci que requereix la seva presa de decisions

22
Serveis
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7. Outsourcing Comptable 
i/o Processos
L’Outsourcing permet que a les empreses es concentrin en el seu negoci, externalitzant, amb la 
màxima eficiència algunes de les seves funcions.

Disposem de serveis especialitzats en l’externalització dels seus serveis comptables que li perme-
tran maximitzar el valor del procés.

• Programes de facturació on-line
• Programes de comptabilitat on-line
• Disseny de sol·lucions a mida de les seves necessitats

El nostres serveis d’externalització proporcionen:

• Elaboració de la comptabilitat
• Elaboració d’informes
• Emissió i legalització de llibres oficials
• Llibres d’IVA
• Conciliacions bancàries
• Anàlisi de comptes
• Actualització de registres auxiliars, clients, proveïdors, actiu fix, inventaris
• Determinació i comptabilització de provisions de tancament
• Emissió de factures
• Preparació de remeses
• Estats financers
• Elaboració d’informes de comptabilitat mensual i anual
• Informes especials
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Beneficis per la seva empresa
• Reducció i simplificació de l’estructura comptable de   
 l’organització, estalviant de manera significativa els costos  
 fixos de tenir un departament comptable intern
• Eficiència i seguretat
• Minimització de riscos i contingències fiscals
• Disposar de la informació sempre que la necessiti



8. Forensic
Comptem amb una gran experiència en l’emissió de dictàmens de tota índole i xifres 
d’èxit molt elevades en la defensa de casos en diferents jutjats i tribunals, 

Valorem tot tipus de circumstàncies econòmiques: 

• Beneficis no obtinguts (lucre cessant), com a conseqüència d’un determinat    
 incompliment contractual
• Fraus comesos per tercers
• Costos addicionals incorregudes com a conseqüència de determinats 
 incompliments contractuals
• Actes delictius o altres causes
• Contra informes pericials

Serveis
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Beneficis per la seva empresa
• Mantenir sota el seu control la qualitat tècnica dels seus assumptes
• Els nostres informes tenen xifres d’èxit molt elevades
• Els informes són sempre defensats per un soci de la firma
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9. Recuperacions
Per a nosaltres el seu problema és el nostre problema i el nostre equip d’advocats, amb més de
15 anys de experiència, ens converteix en especialistes en reclamacions de qualsevol tipus 
d’operació comercial.

Esgotar totes les possibilitats d’èxit per al cobrament, amb un estudi de possibles actuacions 
especials, com ara responsabilitat d’administradors socials, querelles per aixecament de béns, i 
accions de restitució de patrimoni per frau de creditors.

Grans entitats financeres i de crèdit ens han encarregat els seus problemes d’impagats amb bons 
resultats d’èxit.

Serveis
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Beneficis per la seva empresa
• Equip altament especialitzat en recuperacions que s’ocupa   
 des de la investigació del cas fins a la defensa en els jutjats 
 i el seguiment de l’execució
• El nostre portal on-line informa en tot moment de la situació 
 de cada cas
• El nostre equip treballa “a èxit”
• Estarà assessorat en com documentar les relacions 
 comercials abans de realitzar-les, per evitar possibles 
 riscos d’impagament
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El nou RGPD:
• Exigeix la realització d’una avaluació d’impacte en protecció de dades en certs tractaments.
• Contempla la realització d’una anàlisi de riscos amb l’objectiu d’identificar els riscos als que 
 s’exposen les dades tractades.
• Obliga a comunicar les violacions de seguretat de les dades personals en un termini 
 de 72 hores a l’AEPD i, en casos greus, als propis afectats.
• Obliga a portar un Registre d’activitats de tractament, tant en cas de ser responsables com 
 en el cas d’actuar com a encarregats de tractament i, ha d’estar disponible tant per a 
 les autoritats de protecció de dades com per als interessats.
• Elimina el consentiment tàcit i obliga a un nou consentiment o cobertura legal per a mantenir 
 les dades obtingudes en el passat.
• Amplia les obligacions d’informació als afectats.
• Obliga a realitzar accions informatives sobre dades personals i professionals, ja que no realitza 
 distinció entre ells.
• Amplia el contingut mínim en els contractes d’accés a dades per part de tercers.
• Obliga a disposar de la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD/DPO i Tècniques de 
 Seguretat de la Informació en certs casos, sigui aquest intern o extern.
• Amplia la llista dels drets ARCO a drets POLIARSO (Portabilitat, Oposició, Limitació del 
 tractament, Informació, Accés i Rectificació, Supressió/dret a l’oblit i Oposició a ser objecte 
 de decisions individuals automatitzades.
• Amplia les obligacions d’informació als afectats, el que implicarà posar-los al dia sobre 
 la informació als ja existents.

Serveis
Beneficis per la seva empresa
• Implantació tutelada del RGPD, minimitzant els riscos d’infracció
• Seguiments i manteniment, en el temps, del seu compliment
• Implementació de procediments interns organitzatius en el dia a dia de l’entitat
• Disponibilitat d’ampliació en línia per a facilitar i acreditar la gestió de les obligacions
• Assumim les funcions de DPO, Delegat de Protecció de Dades per a la seva empresa
• Formació i assessorament del personal vinculat amb el tractament de dades

10. Nou Reglament General 
de Protecció de Dades
Comptem amb professionals acreditats en tractament de dades i titulats com a Delegat en Pro-
tecció de Dades per implementar, tutelar i guiar en el compliment normatiu del RGPD, així com el 
seu seguiment i manteniment.

El nou reglament incorpora el principi de la responsabilitat proactiva, per tant, les empreses hau-
ran d’aplicar tots els mitjans i mesures de seguretat d’acord als riscos identificats i, estar, en tot 
moment, en condicions de poder acreditar que el tractament es conforme a la normativa. L’in-
compliment del RGPD contempla sancions i amonestacions que poden arribar a quanties de fins 
a 20 milions d’euros o el 4% del volum de negoci de l’exercici anterior.
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11. Protocols 
de Compliment Normatiu
Comptem amb equips professionals que podran assessorar-lo respecte de qualsevol ma-
tèria relativa al compliment de la llei de referència, així com en la implementació de les me-
sures que resulten necessàries en els protocols i manuals de Blanqueig de Capitals.

Una vegada implementats podem ocupar-nos del seguiment i manteniment per garantir la inversió.

Beneficis per la seva empresa
• Assessorament permanent
• Vinculació amb el seu Pla de Compliance Penal
• Seguiment i actualització

32
Serveis
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12. Corporate
Assessorem als nostres clients en la recerca de compradors / inversors i en les negociacions amb 
grups industrials / financers interessats en l’adquisició majoritària o total de la societat.

Realitzem un diagnòstic i estratègia de recerca, presentació de compradors interessats i assesso-
rament en les negociacions fins al bon fi de l’operació.

Col·laborem amb els nostres clients en:

• Recerca d’oportunitats de negoci per a noves inversions
• Preses de possessió en nous sectors
• Diversificació i recerca de sinergies 

La nostra experiència en la venda d’empreses ens ha proporcionat el background necessari per 
valorar l’adquisició de companyies i desenvolupar una estratègia de compra adequada.
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13. Consultoria Tecnològica
La transformació digital és un repte obligat per a totes aquelles empreses que no vulguin anar 
a remolc de les tendències i els canvis que s’esdevenen en un entorn global hiperconnectat, 
i un objectiu per a aquelles que s’anticipen, es reinventen i volen sobreviure en aquest 
nou context digital que ja està actiu i que, a partir d’ara, no pot fer més que accelerar-se.

36
Serveis

Beneficis per la seva empresa
• Software propi per a prestar serveis d’externalització total 
 o parcial de processos administratius, garantint un servei   
 eficient on-line, 24 hores al dia, 365 dies a l’any
• Assessorament en infraestructura TI
• Solucions de comptabilitat, cartera i facturació on-line
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14. Startups 
i Emprenedors
El nostre servei s’aptada a les necessitats dels emprenedors amb l’objectiu d’aconseguir la màxima 
eficiència mitjançant una adequada planificació i una implementació ben feta.

Disposem de tot tipus de serveis professionals: jurídic, consultoria financera i de negoci, RR. HH., 
Així com tecnologia i programari de gestió.
 

Serveis
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Beneficis per la seva empresa
• Disposar de serveis de Constitució i Pacte de socis
• Assessorament legal a l’entrada d’inversors
• Minimitzar l’esforç en el compliment de les obligacions   
 comptables, legals i administratives de l’emprenedor
• Disposar de comptes anuals i presentacions adequades
• Disposar d’un informe d’auditoria a un preu excel·lent
• Comptar amb assessorament especialitzat
• Anàlisi del pla de negoci amb consultors de gran experiència
• Accés al Portal de clients les 24 hores del dia i els 365 dies 
 de l’any on podrà consultar tota la documentació
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15. Integrated Reporting: 
Informes integrats 
de sostenibilitat    
El propòsit principal d’un informe integrat és el d’explicar als grups d’interès com una organització 
crea valor al llarg del temps.

Un informe integrat beneficia els grups d’interès preocupats per l’habilitat de l’organització per 
a crear valor al llarg del temps, incloent empleats, clients, proveïdors, socis, comunitat local, 
legisladors, reguladors i polítics.

L’objectiu és donar informació sobre els recursos i les relacions utilitzats i l’impacte econòmic, 
social i ambiental per a crear valor a mitjà, curt i llarg termini.

Beneficis per la seva empresa
• Genera major gestió i pensament integrat
• Aporta més claredat sobre assumptes relacionats 
 amb el negoci, el seu acompliment i els riscos 
 i oportunitats presents i futures. 
 Això és important de forma interna per a 
 la presa de decisions, però també és important 
 de forma externa per als inversors
• Origina major confiança i credibilitat dels grups d’interès
• Millora la reputació corporativa i relació amb 
 les parts interessades, en comunicar de forma més 
 concisa i oferir una visió de viabilitat a llarg termini.
• Major participació dels empleats
• Més facilitat de “vendre”
• Millor resposta a requeriments d’informacióServeis
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• Millora en el procés d’informe

• Millora l’explicació de la relació entre 
 l’acompliment econòmic i la resta dels àmbits

• Maximitza el potencial de venda o traspàs del  
 negoci proporcionant una millor base de valoració

• Brinda l’oportunitat d’establir o millorar 
 la identificació, mesurament i anàlisi de valor 
 i rendibilitat sobre diversos capitals (actius)

• Millora en els marges bruts

• Baixa el cost de capital

• Ser una empresa èticament responsable

• Ser més competitiu

• Ser un empleador més atractiu
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Beneficis per la seva empresa
• Gestió Integral d’ajuts: Gestionem els préstecs i subvencions per a 

la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació 
tecnològica dirigits a empreses de tots els sectors. 

• Deduccions fiscals: L’ajudem a gestionar la deducció, la qual pot ascendir 
fins al 59% de la despesa en R + D i el 12% en projectes qualificats d’IT.

• Patent Box. Garantim l’incentiu fiscal per cessió- transmissió de patents.
• Defensa d’incentius: Assessorem en totes les fases: identificació,
 justificació i, per descomptat, davant la comprovació fiscal.

16. Consultoria 
de Finançament R+D+i
Deducciones fiscales y ayudas    
Moltes empreses realitzen activitats d’R+D+i, però poques gaudeixen de deduccions fiscals, 
subvencions o finançament privilegiat. Es per això que es necessari comptar amb l’experiència 
necessària per identificar, classificar, documentar i quantificar aquesta activitat.

Comptem amb més de 20 anys d’experiència en consultoria especialitzada en l’assessorament 
de finançament de projectes de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, així com la 
justificació per a la deducció d’incentius fiscals i l’obtenció de subvencions.

Sap quines són les oportunitats de finançament, 
subvenció i deducció per la seva empresa?

Serveis
42
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Els	nostres	elements	
diferencials

1. Equip Multidisciplinar
En JDA comptem amb les múltiples capacitats, que a dia d’avui són necessàries per a una correcta 
anàlisi dels efectes de qualsevol decisió. Oferim un gran talent professional, coordinem les nos-
tres múltiples capacitats en trobar totes elles dins dels nostres equips de treball. Evitem al client 
la preocupació d’haver d’estar pendent d’això. 

2. Informe Anual
Juntament amb els nostres Serveis Fiscals, entreguem un informe complert amb les recomana-
cions financeres del nostre equip de professionals, així com un informe financer en què incloem:

• Balanç de Situació i Compte de Pèrdues i Guanys comparada amb exercicis anteriors
• Detalls rellevants de cada estat
• Carta de recomanacions
• Comparativa de ràtios financers respecte a exercicis anteriors
• Informe econòmic i financer de la situació de la companyia
• Comparativa de les ràtios més importants de l’empresa amb els quals mostra la mitjana 
 de les empreses de mida similar en el mateix sector
• Rating i scoring financer
• Comparativa de la valoració financer amb empreses del mateix sector

diferencials
Els nostres elements 



 4746

5. Websigue 
Comptabilitat On-line
“WebSigue Comptabilitat On-line” és el programar desenvolupat ínte-
grament per JDA, mitjançant el qual, sense necessitat d’instal·lar cap 
tipus d’aplicació addicional, amb només una connexió a Internet i un 
navegador vostè podrà consultar, extreure, llistar la seva comptabilitat, 
quan i on ho desitgi, accedint a través de la connexió i el password que 
li facilitarem a aquest efecte.

Els nostres professionals poden compartir amb vostè el treball i super-
visar, auxiliar, o bé desenvolupar la comptabilitat mentre que vostè pot 
consultar en qualsevol moment i sempre que ho necessiti.
 

6. Newsletter 
Mensualment rebran la nostra Newsletter amb la informació de les no-
vetats en cadascuna de les nostres àrees de treball, així com Circulars 
informatives amb notícies d’actualitat i consells específics.

3. Portal del Client
Posem a disposició dels nostres clients un “Portal del Client” que li per-
metrà:

• Disposar de tota la seva documentació ordenada i actualitzada
• Rebre notificacions per correu electrònic de cada nou treball  
 realitzat i publicat al portal, tenint actualitzades en temps real 
 el detall de les nostres tasques
• Pot consultar la nostra pàgina de serveis en www.jda.es

4. Portal de l’Empleat
El nostre “Portal de l’Empleat” permet a l’àrea de personal de l’empresa 
la descentralització dels processos mecànics i l’estalvi en la gestió de 
tràmits i documentació del personal.

• Accés individual per a cada empleat
• Disposar de tota la informació laboral necessària per al lloc de treball
• Agilitzar la comunicació entre el personal i l’empresa elements diferenciales

Els nostres



Negocis
La nostra missió és aconseguir per als nostres clients els propòsits que aquests es fixin, amb 
innovació, creativitat, dedicació i bona feina, en l’àmbit de l’assessorament legal, econòmic i de 
negoci.

JDA / SFAI som una firma de referència que desenvolupa solucions globals i completes per a em-
preses, les quals duem a terme superant les expectatives dels nostres clients.

Sectors en els quals operem:

SECTOR FINANCER

ELÈCTRIQUES, GAS I AIGUA

SANITAT

IMMOBILIÀRIA

EMPRENEDORS

NO LUCRATIVES

MANUFACTURAS

BÉNS DE CONSUM

DISTRIBUCIÓ I HOSTALERIA

SECTOR PÚBLIC

EMPRESES FAMILIARS

SECTOR SERVEIS

TECNOLOGIA, MEDI AMBIENT I TELECOMUNICACIONS
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JDA / SFAI BARCELONA
c/ Balmes 49, 4ª planta
08007 Barcelona
T. 93 412 76 39 

JDA / SFAI GRANOLLERS
c/ Francisco de Quevedo, 9
08402 Granollers, Barcelona
T. 93 860 03 70

JDA / SFAI MADRID
c/ Príncipe de Vergara 36, 3r dreta
28001 Madrid
T. 91 743 09 68 

JDA / SFAI SABADELL
c/ Tres Creus, 92
08202 Sabadell, Barcelona
T. 93 725 91 53

www.jda.es
contacto@jda.es

Localitzacions
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