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• Millorar la cultura financera de les
empreses i la seva gestió dels riscos.

• Informar i assessorar a les empreses i
empresaris sobre les eines i productes
de finançament del mercat.

• Facilitar-los l’accés al finançament,
contribuint a la regeneració del teixit
econòmic.

Què és el Servei Finançament Cambra?

El SEFIN és un nou servei que la Cambra 
posa a disposició de les empreses i 
empresaris de la seva demarcació per :



• La Cambra no dóna finançament, actua com a
prescriptor o facilitador dels serveis de les
entitats i empreses amb les que té acords de
col·laboració.

• La Cambra farà un filtratge de les empreses que
s’adrecin al servei, fent un primer diagnòstic de
la seva situació financera i derivant el client a
l’entitat col·laboradora que millor pugui cobrir
les seves necessitats financeres.

• La Cambra farà un seguiment de les operacions,
però la concessió o no de les operacions
dependrà dels departaments de riscos de les
entitats col·laboradores i de la qualitat creditícia
de les empeses i operacions.

Operativa del SEFIN:



Informació accessible al web de la Cambra:
https://www.cambrabcn.org/financament-cambra

Els clients poden arribar al SEFIN
per diferents canals:

- Formulari web
- E-mail (sefin@cambrabcn.cat)

- Centraleta telefònica i CAE
- Derivacions directes d’altres àrees de la

Cambra (innovació, projectes europeus,
internacional, TIC, Cambres territorials,
òrgans de govern)

Com contactar amb el SEFIN:

https://www.cambrabcn.org/financament-cambra
mailto:sefin@cambrabcn.cat


➢ Banca tradicional : Situació actual de la banca.
➢ Banca pública: alternativa poc coneguda més enllà dels ICOs
➢ Finançament alternatiu: Fintechs, Fons de deute, finançament 

privat, plataformes de fondeig...
➢ Entitats de leasing i renting - finançament d'inversions.
➢ Inversors i capital privat: forums d'inversió, Venture Capital, 

Crowdfunding, equity crowdfunding, inversors privats...
➢ Subvencions i eines d’optimització fiscal - Innovació Cambra

Eines per finançar el creixement i les inversions
de les empreses:



➢ Factoring
➢ Confirming
➢ Assegurances de risc : CESCE, Credit i Caució...
➢ Eines de cash-pooling
➢ Dipòsits i productes estructurats per retribuir els excedents

Eines de circulant per millorar la tresoreria 
de les empreses



➢ Consultoria estratègica sobre finançament
➢ Direcció financera externa
➢ Confecció i validació de pla de negoci/estratègia
➢ Contacte amb inversors
➢ Acompanyament en la recerca i negociació amb els finançadors

Serveis complementaris SEFIN per optimitzar 
les probabilitats d’obtenir finançament



➢ Preparar bé la informació financera-comptable històrica
➢ Fer una previsió de les necessitats financeres presents i 

futures, incorporar-les a un Pla de negoci/Pla financer.
➢ Qualsevol empresa pot obtenir finançament extern? 

Requisits
➢ Recomanacions: anticipar-se als esdeveniments, disposar 

de finançament folgat, treballar una estratègia financera, 
preparar bé la documentació, tenir curiositat 
pel finançament alternatiu.

Que es necessita a l'hora de sortir a buscar 
finançament?



Prèstecs i finançament
de circulant

Incentius a la innovació 
i ajuts europeus
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Factoring i confirming
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Entitats col·laboradores SEFIN:



Fòrums inversió 

Adquisició empreses

Avals
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Assessorament 
especialitzat

Entitats col·laboradores SEFIN:

Solucions alternatives
i capital privat
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Banca de negocis



Torn de preguntes



Xavier Garcia Barberà xgarcia.ex@cambrabcn.cat

Paloma Miranda Santos pmiranda@cambrabcn.cat

Servei de Finançament sefin@cambrabcn.cat

Moltes gràcies per la vostra atenció, si voleu 
més informació ens podeu contactar aquí

mailto:xgarcia.ex@cambrabcn.cat
mailto:pmiranda@cambrabcn.cat
mailto:sefin@cambrabcn.cat

