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Firmaprofesional celebra el seu 10è aniversari i es consolida
com a primer prestador global de serveis de certificació
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Firmaprofesional està
present en més de 80
col·legis professionals,
més de 6.000 empreses
i 17 Administracions
públiques duent a terme
la mateixa estratègia
d’actuació en els tres
àmbits, i on ja té una
presència consolidada

L

’exercici 2011 ha estat un any molt especial per
a Firmaprofesional, que ha celebrat el seu 10è
aniversari i s’ha consolidat com a primer prestador
global de serveis de certiﬁcació.
Arran d’aquesta efemèride es van celebrar dos actes
públics, a Barcelona i a Madrid, on s’aplegaren accionistes, col·laboradors, professionals, empreses, proveïdors, clients i autoritats, i en els quals es van posar en
comú els objectius futurs de Firmaprofesional.
En l’activitat habitual de l’empresa, durant l’any
2011, s’ha seguit incrementant el nombre de certiﬁcats digitals emesos i el conjunt de nous projectes en
els quals l’empresa participa activament, així com
els diferents serveis de valor afegit demandats. Tot i
la situació de mercat i econòmica global, hem tingut
un any de creixement.
Firmaprofesional està present en més de 80 collegis professionals, més de 6.000 empreses i 17 Administracions públiques duent a terme la mateixa
estratègia d’actuació en els tres àmbits, i on ja té una
presència consolidada.
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1. Jordi Masias, conseller
delegat de Firmaprofesional,
SA; Jaume Aubia, president de
Firmaprofesional i president
executiu de Grup MED Corporatiu,
SAU; Josep González, president de
PIMEC, i Albert Lluch, conseller de
Firmaprofesional, SA, i conseller
delegat-director general de Grup
MED Corporatiu, SAU, a l’acte de
celebració del 10è aniversari de
Firmaprofesional.
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Dels diferents projectes en els quals Firmaprofesional treballa, destaca el projecte conjunt amb l’empresa Signe, que durant l’any 2011 ha continuat el
desenvolupament del servei de l’“e-títol”, s’ha ampliat el nombre d’universitats participants i s’han
inclòs millores al servei. Aquest any, un centenar de
titulats universitaris ja han obtingut el seu certiﬁcat
digital de titulat.
Una altra mostra d’activitat és el nou projecte
de signatura digitalitzada amb CAPIO, aplicat a
la desmaterialització de certs procediments administratius, com pot ser el tràmit del consentiment
informat, amb l’ús de tauletes digitalitzadores de
signatura. El grup hospitalari CAPIO ha posat en
marxa la implantació d’una solució liderada per Firmaprofesional i les empreses Smart Access i Motor
de Firma que inicialment s’implantarà a l’Hospital
Rey Juan Carlos i, posteriorment, es traslladarà a
dos centres més durant l’any 2012.
Cal destacar també que el Banco Santander ha
constituït una nova CA (Autoritat de Certiﬁcació),
amb l’objectiu d’arribar, al llarg de l’any 2012, a
emetre certiﬁcats per a les universitats, tant per als
estudiants com per al personal administratiu (PAS)
i investigador (PDI).
Finalment, s’ha de remarcar el progrés del projecte “Portal Industrial” amb el qual es pretén donar

accés a l’entramat industrial de Catalunya a determinats tràmits mitjançant certiﬁcat electrònic, tant
des del PC com des d’un terminal mòbil, i que està
subvencionat amb un Pla Avanza.
A l’àrea tècnica, cal ressaltar el fet que hem passat amb èxit l’auditoria Webtrust realitzada per
Ernst&Young, la de més alt estàndard de qualitat
en el sector. En aquesta ocasió hem inclòs en l’àmbit
de l’auditoria la CA (Autoritat de Certiﬁcació Subordinada) de Signe.
Pel que fa al programari de l’Autoritat de Certiﬁcació, cal remarcar que s’han actualitzat totes les
aplicacions de backend dels serveis de producció, que
inclouen el programari de l’Autoritat de Certiﬁcació
(EJBCA), el servidor d’aplicacions JBOSS, el servidor de validació OCSP i el servidor de segellat de
temps (TSA). Això ha permès millorar el servei ofert
als nostres clients donant-li més ﬂexibilitat, solidesa
i seguretat. Aquests canvis s’han introduït sense que
afectessin la disponibilitat dels serveis en producció
ni el funcionament dels serveis oferts als clients.
Un altre punt important tractat al nostre departament tècnic és el de la refactorització del programari d’Autoritat de Registre (RA), que passa a ser un
desenvolupament propi en la tecnologia PHP. Des
d’aquest departament s’ha fet un gran esforç per reorganitzar i millorar internament l’aplicació perquè
sigui molt més estable, sòlida, ﬂexible i segura, de tal
manera que els canvis i millores futurs siguin més
senzills.
També s’ha dissenyat i implementat un Pla de Recuperació de Desastres (DRP) basat en un Centre
de Procés Alternatiu situat a Lleida i proporcionat
per ALPI-Orange. En cas que qualsevol desastre
deixés sense servei el CPD principal, el centre de
suport permetria la recuperació de les operacions en
24 hores i amb una inversió mínima.
A l’últim, és oportú destacar que hem posat en
marxa un nou servei de Publicació Certiﬁcada “Publiﬁrma” que permet, entre d’altres, la publicació en
línia de les convocatòries de la Junta General d’Accionistes amb validesa legal.
En conclusió, Firmaprofesional és una empresa
consolidada, capdavantera en els projectes i solucions
que incorporen els serveis de certiﬁcació digital, amb
una atenció especial en l’àmbit dels professionals i,
d’una manera molt especíﬁca, al sector sanitari.
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