
52
Informe Anual 2010
Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona 

Les empreses del COMB Grup MED

L’any 2010 Firmaprofesional, l’empresa tec-
nològica de certifi cació digital liderada pel COMB 

conjuntament amb els col·legis d’arquitectes, farma-
cèutics i enginyers de Catalunya, i la participació de 
PIMEC, els economistes, els gestors administratius 
i el COMT, ha consolidat el seu lideratge al sector 
de les empreses prestadores de serveis de certifi cació 
digital reforçant la seva base tecnològica, ampliant el 
ventall de productes i serveis, incrementant la seva 
expertesa tècnica i de consultoria, aprofundint en la 
col·laboració amb el món professional i introduint-se 
en nous àmbits i sectors.

És destacable assenyalar que, malgrat la situació de 
crisi econòmica, Firmaprofesional ha mantingut el 
nivell de facturació i resultats durant l’exercici, fruit 
d’una estratègia ben defi nida per liderar el mercat 
lliure de prestació de serveis de certifi cació electrò-
nica, en el marc de la tecnologia i la seguretat.

Uns exemples paradigmàtics d’aquesta estratègia 
durant l’any 2010 han estat els següents:

Reforç de la tecnologia.
S’ha acomplert la renovació dels serveis del CPD 
(Centre de Processament de Dades), com a com-
plement del canvi tecnològic dut a terme el 2009, 
amb redundàncies de seguretat més potents, 
acompanyades de noves polítiques de certifi cació 
més fl exibles i segures. Amb aquestes actuacions 
queda assegurada l’escalabilitat del servei per fer 
front als creixements esperats.
Ampliació del ventall de productes i serveis.
Com a prestadora global de solucions de certi-
fi cació digital, Firmaprofesional ha incorporat 
nous certifi cats de representant legal d’empreses i 
societats, així com el nou certifi cat de funcionari 
públic. Cal fer notar de forma molt rellevant els 
nous serveis vinculats a elements de maquinari 
de darrera tecnologia com són els Mòduls Crip-
togràfi cs (HSM) o les Smart Cards.
Increment de l’expertesa tècnica
i de consultoria.
La nova divisió de serveis de consultoria legal i 
de solucions a mida ha permès dur a terme im-

portants projectes, tant amb operadors de telefo-
nia (Orange), com amb administracions públi-
ques (Senat d’Espanya, Ajuntament de Pozuelo, 
Ajuntament de Terrassa), o hospitals, laboratoris 
i companyies asseguradores o bancàries.

En aquesta línia, Firmaprofesional ha estat pre-
sent als principals fòrums del sector (tecnologia 
i seguretat) com són les Jornades de Seguretat 
Electrònica del CatCert, Tecnimap, eFactura, 
ENISE o l’eDNI.
Aprofundiment de la col·laboració
amb el món professional i empresarial.
Des de la fundació de Firmaprofesional, el món 
professional ha estat una de les línies estratègi-
ques bàsiques, que s’ha ampliat al món empresa-
rial des de l’entrada de PIMEC com a accionista. 
El lideratge en aquest sector tan important per a 
l’economia és absolut.

En aquest sentit, s’ha seguit reforçant el sector 
de la salut (col·legis de metges, col·legis de farma-
cèutics, col·legis d’infermeria, hospitals, laborato-
ris, asseguradores sanitàries), el sector tècnic (col-
legis d’enginyers, d’arquitectes, d’aparelladors), 
el sector econòmic i juridicosocial (col·legis de 
gestors administratius, col·legis d’economistes) i 
el sector empresarial (PIMEC).

S’ha seguit fent èmfasi en la formació, orga-
nitzant jornades dirigides específi cament als col-
legis professionals i als seus nous reptes de futur.
Nous àmbits i sectors.
És en l’obertura a nous àmbits i serveis on cal 
destacar les notícies més rellevants del 2010:
L’e-títol: el primer títol universitari del món mit-
jançant certifi cat digital, que serà una realitat du-
rant el primer trimestre del 2011, gràcies a la col-
laboració amb Signe S.A., l’empresa especialitzada 
en l’edició i fabricació de documents de seguretat 
per a institucions públiques i privades. Signe és la 
responsable de la pràctica totalitat de títols univer-
sitaris en format paper que s’editen a Espanya.
esPublico: una nova autoritat de registre de Fir-
maprofesional mitjançant la qual aquesta entitat 
pública podrà donar servei a través de la seva 
plataforma informàtica, de consultoria i asses-
sorament jurídic a 4.858 ajuntaments repartits 
per tot Espanya.
Sanitas Hospitales: un exemple dels avenços al 
sector sanitari, on Firmaprofesional ha constituït 
una entitat de Firmaprofesional, amb la previsió 
d’una primera emissió dels 3.500 certifi cats per 
als seus empleats i professionals.

Els plans per al 2011 seguiran aquestes línies 
estratègiques, ampliant-les amb els esforços d’in-
ternacionalització de Firmaprofesional, de po-
tenciar el seu posicionament en l’àmbit empresa-
rial i de mantenir els projectes emblemàtics, com 
són, entre d’altres però de forma molt rellevant, 
el de la Firmamòbil i la Recepta Electrònica a 
Catalunya.  
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Firmaprofesional consolida el seu lideratge
incrementant la seva versatilitat i expertesa
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Estand de Firmaprofesional
a Tecnimap, XI Jornades sobre 

Tecnologies de la Informació 
per a la Modernització de les 

Administracions Públiques. 
Saragossa, del 6 al 9 d’abril 

de 2010.




