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LES EMPRESES DE LA CAMBRA REBEN 183 

MILIONS D’EUROS DE “LA CAIXA” EN PRODUCTES 

FINANCERS 

 
� La meitat de les operacions creditícies corresponen  a microempreses, el 33% a 

petites empreses i l’11% a mitjanes companyies. 
 

� L’índex de concessió és del 70%. El 34% correspon a  préstecs, el 28% a comptes 
de crèdits i el 7% a avals. 
 

� El Ple de la Cambra de Barcelona aprova un pressupo st per a 2012 de 20,9 
milions d’euros.  
 

� La corporació s’adapta al nou model d’adscripció vo luntària de les empreses, 
mitjançant la prestació de serveis.  

 
 
 
Les empreses de la Cambra de Comerç de Barcelona han tancat amb “la Caixa” operacions 
financeres per import de 183 milions d’euros des de la signatura el passat mes de gener d’una 
línia de finançament de 2.000 milions.  
 
Durant el mes de gener, les empreses de la Cambra van tancar operacions amb “la Caixa” per 
import de 59 milions, amb un fort creixement al mes de febrer, quan s’ha assolit un import de 
124 milions. 
 
Dels 183 milions concedits, el 49,2% correspon a microempreses, el 33,7% a petites empreses, 
el 11,4% a mitjanes companyies i el 5,7% a altres tipus de societats.  
 
Les diverses línies de finançament han beneficiat a un total de 593 empreses, essent l’índex de 
concessió del 70% en relació a les peticions rebudes.   
  
Per tipologies, el 34% correspon a préstecs; el 28% a comptes de crèdits; el 14% a leasing, 
renting i factoring; el 7% a avals, i el 5% a descomptes comercials. 
 
Pel que fa a la distribució territorial de les operacions, la ciutat de Barcelona aglutina el 35% del 
total. La resta es distribueix de forma atomitzada entre l’àrea metropolitana i la resta de la 
demarcació, amb especial incidència al Baix Llobregat. 
 
La Cambra de Barcelona va endegar el passat mes de gener el Club Cambra, una plataforma 
empresarial que engloba els serveis propis de l’entitat, a més de productes i serveis de tercers 
amb importants descomptes. 
 
En el seu primer mes de vida, nombroses empreses de les 10 delegacions de la Cambra ja 
s’han beneficiat dels avantatges del Club, havent-se distribuït un total de 20.000 carnets de 
soci. 
 
El Club, adreçat a tota mena d’empreses i autònoms, ha endegat una xarxa virtual adreçada a 
les 250.000 empreses de tota la demarcació, a través de la qual podran interactuar en els seus 
negocis. 
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Aprovació del pressupost  

 

El Ple de la Cambra de Barcelona, reunit en sessió ordinària, ha aprovat aquesta tarda per 
unanimitat un pressupost de 20,95 milions d’euros per a l’exercici 2012.  
 
Es tracta d’un pressupost equilibrat, amb una reducció del 19% en relació al pressupost de 
l’any anterior, com a conseqüència de la desaparició del recurs cameral permanent arran del 
Reial Decret 13/2010. 
 
El pressupost estableix el camí cap a un nou model de finançament basat en l’adscripció 
voluntària de les empreses i la prestació de serveis a les companyies. 
 
Durant el present exercici, només les empreses amb una xifra de negocis igual o superior als 
10 milions estaran obligades a pagar el recurs cameral. L’import pressupostat per aquest 
concepte és de 5,9 milions.  
 
La resta d’ingressos procediran de serveis propis de la Cambra, subvencions i projectes, amb 
una previsió de 10,4 milions d’euros, el que representa un increment del 33%. 
 
La corporació endegarà accions de promoció i captació d’empreses, i durà a terme els 
encàrrecs derivats del recent acord amb la Generalitat. 
 
La Cambra, a través del Club Cambra, seguirà incrementant els avantatges per als seus 
membres, erigint-se en un instrument útil de negoci i de projecció internacional de les seves 
empreses. 


