
Tecnologia I Connectivitat I Comoditat
1. Coneix a l’instant l’històric i l’evolució de costos 

laborals, salaris, absentisme i tota la informació 
dels teus empleats.

2. Accedeix als estats financers, impostos i cartes 
de pagament presentades.

3. Coneix l’estat de situació, el compte de pèrdues 
i guanys i l’ABC de clients i proveïdors.

4. La nostra app et dóna a conèixer els principals 
indicadors de gestió de la teva empresa tenint 
en compte els seus valors actualitzats i els de el 
sector en què opera.

5. Accedeix a les teves Escriptures públiques de 
la societat, informes, declaracions fiscals, Llibres 
d’Acta, de Socis, documentació RGPD, etc...

Accés des del teu mòbil i en un clic, 
a totes les dades i situació de la teva 
empresa les 24 hores al dia

Una proposta única i innovadora 
en el mercat per a tots els nostres 
clients en una única plataforma

Tot més VISUAL, RÀPID i SENZILL d’utilitzar (IOS, Android)

Experts de confiança

Equips multidisciplinaris 
coordinats en totes les 
nostres oficines

Membres de la xarxa SFAI 
present en més de 107 països, 
més de 270 oficines i més 
de 12.000 professionals

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
Sant Antoni Maria Claret 1, 1º 1ª

08202 Sabadell, Barcelona
T. 93 725 91 53

contacto@jda.es   www.jda.es

Més de 40 anys assessorant empreses en 
l’àmbit legal, fiscal, laboral i econòmic

Més de 130 professionals especilitzats

Un dels millors despatxos d’advocats 
segons el rànquing Expansió 2021



• Compliance Penal
• Protecció de Dades
• Blanqueig de Capitals
• Plans d’Igualtat
• Registre de Salaris

• Mercantil i Societari
• Empresa Familiar
• Legal Administratiu
• Concursal i situacions de crisi
• Llei de la Segona Oportunitat
• Litigació i Arbritraje
• Civil i Penal Econòmic
• Immobiliari i Urbanístic
• Propietat industrial i intel·lectual
• Recuperacions i Forensic

Serveis 
Legals

• Fusions i adquisicions
• Consultoria Econòmica Financera
• Integrated Reporting
• Consultoria de finançament en R + D + i

Serveis de 
Continuïtat

• Fiscalitat
• Comptabilitat
• Outsourcing comptable i de processos
• Laboral i Capital Humà
• BPO de nòmines
• Startup i Emprenedors

Rebi el seu Informe Anual de recomanacions 
financeres.

Serveis de 
Necessitats Diàries

Serveis de 
Compliance

Assegurem el futur 
de la seva empresa

Obtingui 
Seguretat 
amb el nostre 
gran equip 
coordinat 
d’especialistes 
en tots els 
àmbits jurídics

La nostra missió és aconseguir 
per als nostres clients els 
propòsits que aquests es fixin 
superant les seves expectatives

Eficàcia i 
Seguretat 
jurídica en 
la seva 
política fiscal

Prudència i 
compliment 
normatiu

La satisfacció de les necessitats dels nostres clients 
ocupa el primer lloc en la nostra llista de prioritats


