
Moltes empreses realitzen activitats d’R+D+i, però poques 
gaudeixen de deduccions fiscals, subvencions o finançament 
privilegiat. Per això, cal comptar amb l’experiència necessària 
per identificar, classificar, documentar i quantificar aquesta ac-
tivitat.

Comptem amb més de 25 anys d’experiència en consultoria 
especialitzada en l’assessorament per al finançament de pro-
jectes de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, la 
consecució de subvencions i la justificació per a la deducció 
fiscals.

Consultoria de 
Finançament I+D+i
Deduccions fiscals i ajudes

El seu expert de confiança



1.  Gestió Integral d’ajuts: Gestionem els préstecs i subvencions per a la 
realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació tecnolò-
gica dirigits a empreses de tots els sectors.

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

3. Patent Box. Garantim l’incentiu fiscal per cessió- transmissió de patents.

4. Defensa d’incentius: Assessorem en totes les fases: identificació, justifi-
cació i, per descomptat, davant la comprovació fiscal.

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

A JDA / SFAI el guiarem i tutelarem en la implantació, supervisió, for-
mació i compliment del nou RGPD. Podem assumir funcions com DPO 
si n’està obligat a tenir-ne.
 
En JDA / SFAI som un despatx d’advocats, assessors fiscals, laborals i 
consultors per a empreses a Catalunya.
  
Comptem amb més de 100 professionals, un gran equip de talent 
coordinat amb més de 30 anys d’experiència. JDA és membre de SFAI, 
una xarxa internacional de serveis professionals present a 70 països, 
amb 200 oficines i més de 3.000 professionals.

Atendrem la teva consulta sense cap compromís: contacto@jda.es

www.jda.es
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