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Nou Cambres de Comerç de Catalunya s’adhereixen a l’acord 

 

El Club Cambra i TecniTasa signen un acord per 

consolidar projectes d’emprenedoria  

 
 400.000 empreses del conjunt de Cambres de Comerç de Catalunya es podran 

beneficiar. 

 TecniTasa realitzarà les valoracions que els prop de 25.000 socis del Club Cambra 

sol·licitin a la xarxa de delegacions de l’empresa taxadora.  

 Valoracions d’empreses, d’actius immobiliaris, anàlisi econòmico-financera, 

processos de concursos i projectes d’inversió, seran alguns dels serveis que 

s’oferiran. 

    

Barcelona, 24 de juliol de 2013 

 

El Club Cambra, format per nou Cambres de Comerç de Catalunya (Barcelona, Girona, 

Palamós, Sant Feliu, Lleida, Tàrrega, Tarragona, Tortosa i Reus) i TecniTasa, societat de 

taxació independent amb 47 delegacions, han firmat un conveni de col·laboració perquè els 

associats de les nou cambres es puguin beneficiar d’activitats de recolzament empresarial. 

L’acord ajudarà a promoure els projectes d’emprenedoria dels 24.763 associats del Club, 

entre pimes, grans empreses i autònoms. 

 

TecniTasa (Técnicos en Tasación) oferirà a les 20 delegacions de les Cambres de Catalunya i 

amb un potencial de 400.000 empreses, avantatges competitius en els diferents serveis que 

inclou l’acord, com és el cas de les taxacions, de les valoracions financeres, d’actius 

immobiliaris, l’actualització del valor empresarial, els processos concursals, l’anàlisi 

econòmico-financera de projectes d’inversió en general, valoració d’intangibles i peces d’art, 

entre d’altres. 

 

Els socis del Club Cambra podran sol·licitar els informes de taxació i de valoració per a totes 

aquelles accions que els membres del Club necessitin. Amb aquest acord el Club Cambra 

facilita les relacions entre empreses, establint punts de trobada i posa a disposició dels seus 

socis un ventall d’avantatges que ajuden a dinamitzar el seu negoci i crear plataformes que 

permetin l’intercanvi de coneixement.  

 

Sobre TecniTasa 

Fundada l’any 1985 per un grup de professionals independents, TecniTasa, amb un volum 

actual de més de 40.000 taxacions l’any i una xarxa pròpia de 47 delegacions territorials, està 

actualment entre les cinc societats de taxació més importants d’Espanya.  
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Tecnitasa, a més del nucli central de la seva activitat enfocat en les taxacions i valoracions, 

compta amb tres línies de negoci: TecniTasa Empresas, TecniTasa Arte, i TecniTasa 

Consultoría de Urbanismo. Així mateix, compta amb una xarxa de col·laboradors per donar 

cobertura internacional als seus clients.  

 
  

  http://premsa.cambrabcn.org 


