NOTA DE PREMSA
LA CNMV INAUGURA LA SEVA NOVA SEU A BARCELONA
28 de setembre de 2021




L’objectiu de les noves oficines és oferir millors serveis a
inversors i emissors des de Barcelona i acompanyar el
creixement del seu sector financer
Les noves instal·lacions podran acollir esdeveniments de la
comunitat financera europea i internacional

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha inaugurat avui
les seves noves oficines a Barcelona, situades a l’edifici del carrer
Bolívia 56, al districte 22@. A l’acte hi han intervingut el president de
la CNMV, Rodrigo Buenaventura, la vicepresidenta, Montserrat
Martínez Parera, la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, i
el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume
Collboni. També hi han assistit la presidenta de la Comissió Nacional
dels Mercats i la Competència (CNMC), Cani Fernández, el director
general de Política Financera del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Josep María Sánchez i Pascual i representants d’altres entitats
financeres i empreses cotitzades.
En la seva intervenció, el president de la CNMV ha ressaltat que
“l’objectiu de la CNMV, que aviat farà 25 anys que té presència a
Barcelona, és millorar els serveis al sector financer i als inversors i
potenciar les seves capacitats de supervisió a Barcelona, una plaça cada
vegada més rellevant en alguns tipus de serveis d’inversió”.
Actualment, Barcelona disposa de:
- 100.000 milions d’euros de capitalització borsària amb 27
companyies pertanyents al SIBE i 8 de pertanyents a l’Ibex.
- 19 emissors de valors en els darrers tres anys.
- 40 ESI, 18 SGIIC, 5 dipositaris d’IIC, 645 IIC, 31 SGEIC, 131
entitats d’inversió col·lectiva tancada o de capital risc, 8
plataformes de finançament participatiu i 1 societat gestora de
fons de titulització.
La CNMV renova ara el seu compromís amb una ciutat puntera en la
indústria de gestió d’actius, focus de diverses iniciatives fintech i de
capital risc i situada a l’avantguarda de projectes de sostenibilitat.
El nou edifici permetrà també acompanyar la creixent presència i
vinculació de la CNMV a organismes internacionals (ESMA, IOSCO,
etc.), i es podrà convertir en pol d’atracció de reunions internacionals o
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actes amb la comunitat financera nacional, europea i internacional, de
manera que podrà acompanyar el creixement del mercat de valors i els
serveis d’inversió a Catalunya.
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