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• El Banco Santander posa a disposició de les empreses 2.000 milions d’euros 

destinats a operacions de finançament 
 
• Aquest acord s’emmarca dins el programa “ARA + FINANÇAMENT” de la Cambra 
 
• La Cambra i el Banco Santander articulen un canal de comunicació exclusiu per 

facilitar l’operativa de sol·licituds de finançament 
 

 

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, i el sotsdirector general  i 

director territorial de Catalunya del Banco Santander, Pablo Cigüela, han signat aquest matí un 

conveni de col·laboració amb l’objectiu de buscar alternatives de finançament per a les 

empreses. 

 

La signatura d’aquest acord que ha tingut lloc a Barcelona,  s’emmarca dins el programa “ARA 

+ FINANÇAMENT”, de la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquest programa té la finalitat 

d’ajudar les empreses a afrontar la situació econòmica actual i dóna suport als seus processos 

de millora de competitivitat. Els beneficiaris potencials d’aquest conveni són el conjunt 

d’empreses del teixit empresarial català, tant pimes, com comerços i autònoms.  

 

Amb aquest conveni, el Banco Santander posa la quantitat de 2.000 milions d’euros a 

disposició de les empreses que sol·licitin l’assessorament de la Cambra en matèria de 

finançament a través del programa “ARA + FINANÇAMENT”.  

 

Les actuacions que es despleguen del conveni signat tindran una especial incidència en la 

promoció i difusió de les línies de finançament promogudes des de les entitats públiques, 

destacant els productes financers de l’ICF i l’ICO. Banco Santander ha estat l’entitat líder 

durant el 2009 en la comercialització d’aquestes línies de crèdit oficial, formalitzant una de cada 

cinc operacions.  

 

Les empreses que es vulguin acollir al programa, hauran d’omplir un formulari penjat a la 

pàgina web de la Cambra. Després d’un primer estudi de viabilitat, la Cambra canalitzarà la 

petició de finançament al Banco Santander. Aquest estudiarà les operacions rebudes en un  
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termini molt breu de temps i a contactarà a través d’un gestor especialitzat, amb el destinatari 

final per tal de trobar la solució que més s’adapti a les necessitats de cada empresari. 

 

Amb aquesta iniciativa, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Banco Santander treballaran 

conjuntament per facilitar l’accés al crèdit a una part important del teixit empresarial del nostre 

país. 

 

 


