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Firmaprofesional ha 
incrementat el nombre 

de certifi cats digitals 
actius en un 25%, 
gràcies sobretot al 

progressiu desplegament 
del certifi cat digital dins 

de la sanitat catalana, 
amb un conveni entre el 

Departament de Salut 
de la Generalitat de 

Catalunya i el Consell de 
Col·legis de Metges de 

Catalunya

Firmaprofesional confirma el seu lideratge com a proveïdor 
de seguretat i confiança en el mercat de certificació digital

En un any amb una conjuntura socieconòmica 
molt difícil, Firmaprofesional ha sabut assolir 

els resultats previstos i millorar-los sensiblement res-
pecte al 2011. Així, es confi rma el seu lideratge com 
a proveïdor de seguretat i confi ança en el mercat de 
la certifi cació digital.

Hem consolidat el negoci entorn al certifi cat digi-
tal i la signatura electrònica, a través de la renovació 
i ampliació dels contractes amb clients:
- Incrementant el nombre de certifi cats digitals ac-
tius en un 25%, gràcies sobretot al progressiu des-
plegament del certifi cat digital dins de la sanitat 
catalana, amb un conveni entre el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya i el Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya.
- Mantenint la pràctica totalitat dels seus clients 
actius i fi ns i tot augmentant els serveis que tenen 
contractats.
- Incorporant nous recursos a les tasques comercials 
i aconseguint clients rellevants per la seva dimensió 
i repercussió, com són la sanitat de Castella i Lleó, 
SACYL, i també contractes d’externalització i ser-

veis de gestió d’altres autoritats de certifi cació, com 
Banco Santander o Avansi Dominicana.
- Ajustant els preus a la realitat del sector, amb un 
esforç notable per obtenir més volum de negoci, tant 
en certifi cats com en els suports criptogràfi cs cor-
responents.
A fi  de poder preparar el futur amb garanties, Fir-
maprofesional ha treballat en noves solucions de 
negoci:
- Desenvolupant les aplicacions que comporten la 
mobilitat i l’ús dels terminals mòbils, com a base del 
futur tecnològic, i aprofi tant la capitalitat mundial de 
Barcelona en el món del mòbil.

S’ha creat una nova línia estratègica, ja materialitza-
da en un contracte amb l’Ajuntament de Barcelona, 
on la identitat digital de les persones s’integra dins 
del seu telèfon mòbil, amb un sistema subministrat i 
avalat per Firmaprofesional. Aquesta línia de negoci 
permet plantejar un escenari de futur molt positiu, 
tant en l’àmbit econòmic com de referent tecnològic.
- Treballant en solucions adreçades al món empresa-
rial i introduint Firmaprofesional en sectors produc-
tius i de serveis on abans no hi tenia presència. Aques-

tes solucions combinen el coneixement i l’experiència 
de Firmaprofesional en certifi cats digitals i signatura 
electrònica de documents, i donen com a resultat 
unes eines que entren en els processos de negoci dels 
clients i els aporten avantatges molt tangibles.
- Analitzant els sistemes de centralització de la 
gestió dels certifi cats digitals. Aquesta activitat ha 
donat lloc a la cerca de partners especialitzats en el 
programari de gestió centralitzada de certifi cats di-
gitals, amb l’objectiu d’incorporar les solucions dins 
de la cartera de Firmaprofesional.

En paral·lel a la cerca de solucions, s’ha realitzat 
una prospecció de mercat amb un resultat molt bo 
pel que fa al nombre d’oportunitats detectades, i 
que permet plantejar una estratègia concreta per a 
l’exercici 2013 en aquesta línia de negoci.

Complementant l’activitat en els mercats cone-
guts, el 2012 Firma-
profesional ha iniciat 
l’expansió cap a nous 
mercats.
- S’ha fet una anàlisi 
exhaustiva de les lleis de 
certifi cació i signatura 
electrònica dels països 
de l’Amèrica Llatina, 
cercant els que ofereixen 
una millor oportunitat 
per a Firmaprofesional 
en funció de la madu-
resa i l’afi nitat tècnica i 
jurídica.
- Com a conclusió i a 
conseqüència de l’anàli-

si legal i de negoci a l’Amèrica Llatina, Firmaprofe-
sional ha participat en la creació d’una companyia 
a Colòmbia, amb seu a Bogotà. Aquesta compa-
nyia és SEU, Servicios Electrónicos Universitarios, 
i, conjuntament amb dos socis més, les companyies 
espanyoles OCU i SIGNE, oferirà serveis de certi-
fi cació digital i signatura electrònica tot creant una 
autoritat de certifi cació colombiana.

Per completar aquest escenari s’ha treballat i defi -
nit una renovació d’imatge, traduïda en una nova 
pàgina web que entrarà en producció en el primer 
trimestre de 2013, amb un nou catàleg corporatiu.

Cal indicar, fi nalment, que Firmaprofesional, 
aquest any 2012, ha passat satisfactòriament l’audi-
toria com a prestador de serveis de certifi cació per 
part del MINETUR, Ministeri d’Indústria, Ener-
gia i Turisme.

En conclusió, doncs, el fet d’haver assolit amb es-
creix el pressupost previst per a l’exercici, mercès a la 
feina feta i els projectes endegats, ens permet albirar, 
per al 2013, un escenari de creixement important. 
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1. Ofi cines de Firmaprofesional, 
ubicades a l’Edifi ci d’ESADE Creapolis, 

a Sant Cugat. 
2. Logotip de SEU. 

4. Logotip de Firmaprofesional. 
4. Captura de pantalla de l’aplicació 

per a mòbils idBCN. 
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