Webinar 1
UTILITZACIÓ SIMPLE I EFICIENT DEL CERTIFICAT DIGITAL, LA
IDENTIFICACIÓ DIGITAL (IDCAT MÒBIL) I LA SIGNATURA ELECTRÒNICA
Data i horari
Dimecres 8 de juliol, de 10:00 a 11:30h
Objectius generals
-

Facilitar la utilització del canal digital entre els ciutadans i participants i l’AAPP.
Compartir conceptes bàsics sobre la utilització del certificat digital, la
identificació digital, i la signatura electrònica de manera pràctica.
Introduir les eines i mecanismes per facilitar la implantació i ús dels 3 temes,
aportant aplicacions gratuïtes i explicant-ne el funcionament.
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:
 Què és el certificat digital, tipus de certificats acceptats per AAPP.
 Com sol·licitar-lo, com descarregar-lo, com instal·lar-lo a diferents
navegadors, com fer còpia de seguretat.
 Com sol·licitar i que permet l’IdCat.

-

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

Perfil dels participants
Persones professionals, empresàries, emprenedores, empresaris/es, persones
jurídiques i públic en general. Empreses, comerços, autònoms, associacions, entitats,
etc.
Durada
1 sessió dd’1h 30’. Format Webinar, a través de la plataforma Jitsi Meet.
Consultora i expert
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Webinar 2
LA UTILITZACIÓ SIMPLE I EFICIENT DE LA FACTURACIÓ ELECTRÒNICA
Data i horari
Dimecres 15 de juliol, de 15:00 a 16:30h
Objectius generals
-

Facilitar la utilització del canal digital entre els ciutadans i participants i l’AAPP.
Compartir conceptes bàsics sobre la utilització de la facturació electrònica, de
manera pràctica.
Introduir les eines i mecanismes per facilitar la implantació i ús de la facturació
electrònica, aportant aplicacions gratuïtes i explicant-ne el funcionament.
Aconseguir que els participants vegin les avantatges d’emprar facturació
electrònica, que entenguin què son i com funcionen i que puguin decidir com
implantar-los a les seves organitzacions.

Continguts
-

Factura electrònica:
 Què és la factura electrònica, Formats.
 Format Facturae-xml de l’agència tributària.
 Claus de la factura electrònica per l’Emissor i pel Receptor.
 Explicació de funcionament de les plataformes: Facturae, B2B Router i
PimeFactura.
 Recomanacions.

Perfil dels participants
Persones professionals, empresàries, emprenedores, empresaris/es, persones
jurídiques i públic en general. Empreses, comerços, autònoms, associacions, entitats,
etc.
Durada
1 sessió d’1h 30’. Format Webinar, a través de la plataforma Jitsi Meet.
Consultora i expert
Akuaba, SL http://www.akuabasll.com/
Núria Gil Martell
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Webinar 3
LA UTILITZACIÓ DE LA FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL I TRÀMTIS EN LÍNIA
Data i horari
Dimecres 22 de juliol, de 15:00 a 16:30h
Objectiu general
-

Facilitar la utilització del canal digital entre els ciutadans i participants i l’AAPP.
Explicar el funcionament de la Finestreta Única Empresarial. Compartir
conceptes sobre la seva utilització per fer tràmits en línia, de manera pràctica.
Facilitar l’ús de la FUE, explicant-ne el funcionament.
Aconseguir que els participants vegin les avantatges d’emprar la FUE, que
entenguin com funciona i que puguin usar-la, per fer tràmits en línia.

Continguts
-

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

-

Obligació de tràmits per a empreses, professionals, autònoms i persones
Jurídiques:
 Cerca i tramitació de Tràmits segons: Temes, Perfils, Tipus.
 Tràmits municipals.
 Tràmits estatals.

-

Què necessito i Com realitzar els tràmits en línia:
 Identificació Digital: IdCAT Mòbil, què és, que permet, com sol·licitar-lo i
com emprar-lo.
 Certificat Digital IdCAT: què és, que permet, com sol·licitar-lo i com emprarlo: com descarregar-lo, com instal·lar-lo a diferents navegadors, com fer
còpia de seguretat.
 Diferències entre IdCAT Mòbil i IdCat.

-

Com Consultar l’estat de tràmits, notificacions i gestions:
 Com consultar l’estat de tràmits, notificacions i gestions.
 Com consultar les Notificacions electròniques: on les trobo? e-notum.
 Com emprar l’Aula virtual canal empresa.

Perfil dels participants


Persones professionals, empresàries, emprenedores, empresaris/es, persones
jurídiques i públic en general. Empreses, comerços, autònoms, associacions, entitats,
etc.
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Durada


1 sessió d’1h 30’. Format Webinar, a través de la plataforma Jitsi Meet.
Consultora i expert
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Núria Gil Martell
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