
                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  
                                                                                                                                  

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2021 
Fem  CONSOLIDACIÓ  

SESSIÓ 1:  
Utilització simple i eficient del certificat 
digital, signatura electrònica i factura 

electrònica 
 

 

Adreçat a 

 Adreçat a empreses, autònoms, professionals  i comerços. 

 Persones emprenedores i ciutadans i administració pública. 
 
 

Què treballarem? 

o Facilitar la utilització del canal digital entre participants. 
o Compartir conceptes bàsics sobre la utilització del certificat digital, la identificació digital, i la signatura 

electrònica de manera pràctica. 
o Introduir les eines i mecanismes per facilitar la implantació i ús dels continguts (Certificat digital, 

signatura electrònica i factura electrònica), aportant aplicacions gratuïtes i explicant-ne el 
funcionament. 

o Aconseguir que els participants vegin les avantatges d’emprar certificat /identificació digital, i signatura 
electrònica, que entenguin què son i com funcionen i que puguin decidir com implantar-los a les seves 
organitzacions. 
 

Continguts  

 
Certificat digital, IdCat mòbil i signatura electrònica 
 

o Què és el certificat digital: Tipus de certificats acceptats per l’Administració pública, fer la sol.licitud, 
descarrega’l,  com instal.lar-lo a diferents navegadors i  fer còpia de seguretat. 

o Com sol.licitar i què permet l’IdCat. 
 
Signatura electrònica: 
 

o Què és la signatura electrònica, aplicacions d’e-signatura. 
o Utilització del DNI electrònic, aplicacions útils. 
o Aplicacions del certificat digital. 
o Identificació Digital: IdCat Mòbil, què és, què permet, fer la sol·licitud. 
o Diferències entre IdCat Mòbil i IdCat. 



                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  
                                                                                                                                  

 

 
 
Factura electrònica: 
 

o Què és la factura electrònica, formats. 
o Format Facturae-xml de l’agència tributària. 
o Claus de la factura electrònica per a l’Emissor i per al Receptor. 
o Explicació del funcionament de les plataformes: Facturae, B2B Router i PimeFactura 
o Recomanacions a tenir presents. 
o Digitalització certificada de factures 

 
 
 

Calendari 

Dia 1 de juliol de 2021, de 10 a 14h  (4 hores). 
L’acció formativa s’impartirà en presencial a les instal.lacions del Centre Àgora, Pl. Àgora,1 de Vilafranca del Penedès 
(Polígon Domenys II). Les aules del Centre Àgora compleixen la normativa sanitària vigent. 

Docent: Núria Gil d’Akuaba, empresa especialitzada en aquest tipus de continguts. 

 

A tenir en compte  

 Aquesta activitat formativa està 100 % subvencionada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la 
Diputació de Barcelona. 

 Les persones inscrites rebran un mail del Servei de promoció econòmica dos o tres dies abans de l’inici de 
l’activitat que hauran de contestar confirmant la seva assistència. La confirmació de la participació també es 
podrà fer per WhatsApp (683 511 245). 

       
Més informació  

Tel.   93 817 11 69           
Mail  promocioeconomica@vilafranca.cat         Web    https://promocioeconomica.vilafranca.cat/formacio 
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