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Firmaprofesional, primer proveïdor
de serveis de certificació en l’àmbit privat
’any 2008 Firmaprofesional s’ha consoliLficació
dat com a primer prestador de serveis de certien l’àmbit privat, i ha esdevingut d’una forma manifesta un referent en el seu sector. Aquest
fet es posa de manifest, per exemple, amb els diferents projectes de consultoria, realitzats tant a
nivell estatal com internacional (Suècia, Algèria).
Com a proveïdor global de Serveis de Certificació, Firmaprofesional va fer la seva aposta de canvi
de model el 2007, i el seu reforçament i consolidació s’ha basat en dos pilars:
· Productes: s’han desenvolupat nous productes
per donar resposta a les necessitats dels nous clients, com són els Certificats de Segell d’Empresa.
· Serveis: incorporant noves solucions d’auditoria de digitalització certificada, i de consultoria
PKI, com la realitzada a Toyota per a la implantació de la factura electrònica, o la completada per
encàrrec del govern d’Algèria, sobre constitució i
desenvolupament d’autoritats de certificació.
Firmaprofesional s’ha destacat en el sector sanitari
amb el suport dels col·legis professionals de metges
i de farmacèutics en la implantació de la Recepta
Electrònica, i entre els col·legis de gestors administratius preparant-los per a l’adaptació dels seus
processos per al projecte de matriculació telemàtica
amb la DGT (Direcció General de Trànsit).
Durant tot el passat exercici, Firmaprofesional ha
accedit també a nous clients aliens a l’àmbit col·legial.
Actualment ja són clients de Firmaprofesional empreses asseguradores automobilístiques, de banca i defensa, com Toyota España, BBVA, EADS, Aviva, Once...
També s’han incorporat a la cartera de Firmaprofesional Administracions públiques (tres ajun-

taments) i associacions empresarials com la CECA ALBERT LLUCH,
conseller de Firmaprofesional
o Ganvam.
En aquesta línia, també cal destacar el massiu desplegament de certificats d’empresa realitzat amb
la col·laboració i el protagonisme indiscutible de
PIMEC, la patronal de la micro, petita i mitjana
empresa de Catalunya, que és un soci estable a Firmaprofesional.
El 2008 ha vist el naixement i la posada en marxa
de Firmaempresarial i s’han posat les
bases per a la línia de Negoci de Fir- Cal destacar el massiu
mamobile.
desplegament de certiﬁcats
S’han emès gairebé 20.000 nous cer- d’empresa realitzat amb la
tificats i s’han endegat 22 noves Auto- col·laboració i el protagonisme
ritats de Registre.
indiscutible de PIMEC, la patronal
Cal fer esment de la celebració durant de la micro, petita i mitjana
l’any 2008, amb gran èxit de partici- empresa de Catalunya, que és un
pants, d’una Jornada a Madrid sobre soci estable a Firmaprofesional
“Excelencia en la gestión y optimización
de procesos mediante certificación electrónica”.
Amb tot això, l’equip humà liderat pel director
general senyor Alfredo Gosálvez ha dut a terme un
esforç molt notable que s’ha vist recompensat per
uns resultats positius millors dels pressupostats, en
un exercici que ha estat molt dur per a la majoria
d’empreses d’aquest sector. Al final de l’exercici, i atès
el creixement i l’impuls que Firmaprofesional ha de
seguir experimentant el 2009, i seguint els plans proposats d’expansió i reforçament de l’empresa, hem incorporat un nou conseller delegat a plena dedicació, el
senyor Jordi Masias, qui havia estat en el passat director general de Camerfirma, l’empresa de certificació
de les Cambres de Comerç, i de CatCert, l’Agència
de Certificació de la Generalitat de Catalunya.
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