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Comerç i distribució comercial
Consultoria per a l’empresa
Economia i estudis
Formació i coneixement
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Acords avantatjosos per a les empreses de la demarcació
Certificats digitals
Compravenda d'empreses
Expedició de documentació
Facturació electrònica
Informació i Assessorament
Informació sobre empreses i bases de dades
Lloguer de sales, aules i material
OGE-Oficina de gestió empresarial
Premsa i comunicació empresarial
Promoció comercial: mailings postals
Registre Mercantil: presentació de llibres i comptes anuals
Servei de tramitació i recerca de marques
Sessions informatives, conferències i jornades
SLNE-Societat limitada nova empresa en 24 hores
Traduccions i interpretacions

Urbanisme i transports
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...el vostre suport

Certificats digitals
Què és un certificat digital?
Un certificat digital és un document en
suport informàtic que garanteix la
identitat de qui en disposa. Ens permet
identificar-nos a la xarxa i ens acredita
com a persones amb una sèrie
d’atributs. Té el mateix valor jurídic que
la signatura manuscrita.

Funcionament
del servei:
Realitzar la sol·licitud
a través de:
www.camerfirma.es

Demanar dia i hora
per tramitar
el certificat a la Cambra

Verificació i validació
de les dades

Emissió del certificat

Presentació
L’arribada de les noves tecnologies està transformant la societat i imposa
unes noves metodologies de treball que exigeixen una adaptació immediata.
Diàriament es multipliquen els tràmits i gestions que podem fer a la xarxa
i cal que puguem fer-los amb la màxima seguretat. El certificat digital ens
facilita aquesta garantia i té, a més, moltes altres utilitats.
Les cambres hem estat pioneres en el desenvolupament d’aquest mitjà i
és per això que avui els nostres certificats són reconeguts per totes les
administracions. A continuació us informem de la seva utilitat.

Què us oferim
Des de la Cambra us facilitem l’obtenció dels diferents certificats digitals,
us assessorem sobre aquell que més s’adequa a les vostres necessitats i
us ajudem a instal·lar-lo i posar-lo en actiu.
El certificats digitals tenen dues funcions: la d’autenticació, que identifica
el titular i permet fer gestions telemàticament, i la de signatura electrònica,
que permet al titular signar un document i donar-li així valor legal.
Existeixen diferents tipologies de certificats digitals segons si incorporen
ambdues funcions o només una de les dues, i segons si el titular és una
persona física o jurídica.
• Certificat de persona física o de pertinença a empresa: garanteix
la identitat de la persona física titular del certificat i també la vinculació
d’aquesta persona a una entitat determinada en virtut del càrrec que hi
ocupa. Aquest certificat, per si sol, no atorga més facultats al titular que
les que té pel fet de dur a terme la seva activitat habitual. És utilitzat per
treballadors de l’empresa i per autònoms.
• Certificat de representant: s’emet a favor d’una persona física
representant d’una entitat determinada. El titular del certificat s’identifica
no únicament com a persona física que pertany a una empresa, sinó que,
a més, hi afegeix la qualificació de representant legal o apoderat general
de l’empresa.
• Certificat de persona jurídica: identifica l’empresa com a persona
jurídica.

Com puc operar de forma

• Certificat de factura electrònica: és exclusiu per a l’activitat de
facturació.

segura i ràpida amb l’AEAT?

• Certificat de servidor segur: identifica que una pàgina web pertany a
una determinada empresa.

El certificat digital em permet

• Signatura de codi: signatura d’aplicacions amb reconeixement de
Microsoft, sun Microsystems i Mozilla.

signar correus electrònics?

A qui ens dirigim
A qualsevol persona física o jurídica que hagi de realitzar tràmits telemàtics
amb qualsevol entitat pública o privada, que hagi d’emetre factures
electròniques i/o que vulgui donar valor legal als seus documents signantlos digitalment.

Beneficis per a l’empresa

• Augment de la seguretat: es garanteix l’autenticitat de les dades
• Estalvi de costos respecte de la tramitació de documentació en paper
(impressió, enviament i manipulació)
• Confidencialitat de les comunicacions

Avantatges que us oferim
• Un certificat digital emès per una entitat certificadora oficialment
reconeguda com és Camerfirma
• Proximitat i comoditat per tramitar-lo
• Rapidesa i simplificació per tramitar i obtenir el certificat digital
• Vocació internacional, integrats a Chambersign
• Orientats al públic empresarial

El certificat digital us permetrà realitzar tràmits amb els següents organismes:
• Administracions de l’Estat
· Agència Estatal de l’Administració Tributària AEAT
· Fundació Tripartita
· Delt@

• Ajuntaments
• Generalitat de Catalunya
· E-catàleg (Sistema de gestió de les compres per
a les administracions públiques)

· Ministeri de Treball i Afers Socials (MTAS)

· Plataforma Electrònica de Contractació de les
Administracions Públiques (PECAP)

· Traci@s

· Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)

· Ministeri d’Economia

· Registre regulador de la subcontractació en el
sector de la construcció (REA)

· Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (MITYC)

• Facturació electrònica

· Registre Telemàtic del Ministeri de Sanitat i
Consum

• Signatura de correus electrònics i documents ofimàtics (missatgeria
Microsoft Outlook)

Varien les funcions dels
digitals?

digital?

i segura?

necessitats?

• Agilitat i simplificació de la gestió en la realització dels tràmits

· Registre Telemàtic de la Direcció General de
Trànsit

administracions de forma àgil

que més s’adapta a les meves

diferents tipus de certificats

Dins la vostra empresa també us permetrà realitzar:

telemàtics amb les

electròniques?

• Poder realitzar tràmits telemàtics amb les administracions

i autenticitat d’un certificat

• Segellat de temps: demostra que un document ha estat signat en un
moment concret (data i hora)

validesa legal a les factures

me sobre el tipus de certificat

Els nostres certificats, els emetem des de Camerfirma, empresa que les
cambres de comerç hem creat amb la finalitat d’expedir el certificat digital.

Com puc verificar la validesa

• Signatura de contractes telemàtics

Cambra serveixen per donar

Pot la Cambra assessorar-

L’equip tècnic

Amb el certificat digital adient podreu realitzar qualsevol tràmit amb
l’administració central, autonòmica i local, així com amb col·legis
professionals.

Puc realitzar tràmits

Els certificats digitals de la

· Oficina Virtual del Ministeri de Foment

· Oficina Virtual del Ministeri de Treball i Afers
Socials. INEM
· Oficina Espanyola de Patents i Marques
· Registre Mercantil

· Comunicació d’accidents laborals
· Consulta de factures pendents de pagament
· Declaració dels comptes anuals de les fundacions
d’utilitat pública
• Cambres de Comerç

