
                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  
                                                                                                                                  

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2021 
Fem  CONSOLIDACIÓ  

Aprèn a fer tràmits en línia: Com funciona la 

Finestreta Única Empresarial, la seu electrònica i 

les licitacions en línia 

 

Adreçat a 

 Adreçat a empreses, autònoms, professionals  i comerços. 

 Persones emprenedores, persones interessades i administració pública. 
 

 

Què treballarem? 

 El funcionament de la Finestreta Única Empresarial i la Seu electrònica i les eLicitacions. Es compartiran 
els conceptes de manera pràctica.  

 Com funcionen les licitacions en línia. 

 Avantatges d’utilitzar la Finestreta Única Empresarial ( FUE ), la Seu electrònica i eLicita. 
 

Continguts  

Què és la Finestreta Única Empresarial (FUE). 
o Canal Empresa. 
o Oficina de Gestió Empresarial (OGE). 

 
Obligació de tràmits per a empreses, professionals, autònoms i persones jurídiques. 

o Cerca i tramitació de Tràmits segons: Temes, Perfils i Tipus. 
o Tràmits municipals. 
o Tràmits estatals. 

 
Què necessito i Com realitzar els tràmits en línia. 

o Identificació Digital: IdCAT Mòbil, Què és?, què permet?, Com  es sol.licita?  
o Certificat Digital IdCAT: què és? , Què permet?, Com es sol.licita? 
o Fer la descàrrega en diferents navegadors i com fer una còpia de seguretat. 
o Diferències entre IdCAT Mòbil i IdCat. 

 
Consultar l’estat dels tràmits, de notificacions i de gestions. 

o Com consultar l’estat de tràmits, notificacions i gestions. 
o Com consultar les Notificacions electròniques: On les trobo? e-notum. 

 
Altres recursos dels  tràmits en línia. 

o Servei Representa. 
 

 



                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  
                                                                                                                                  

 

Licitacions en línia. 
o Què és i com funciona una licitació. 
o Eines per a les empreses licitadores: Plataforma de serveis de contractació pública, sobre Digital i 

presentació telemàtica. 
o Recomanacions per cercar licitacions: Codis i paraules clau. 
o Què son i com fer les inscripcions als registres: RELI i ROLECE. 
o Com presentar una oferta amb Sobre Digital: e-Licita. 
o Resum de passos per presentar una licitació electrònica. 
o Oferta presentada: Obtenir resums i justificant de presentació. 
o Demostració amb licitació de prova. 
o Consells i recomanacions: T ipus i noms dels fitxers, paraules clau. 

 

Calendari 

Dia 1 de desembre de 2021, de 15 a 19h  (4 hores) ( Nova data i horari) 
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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