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Bon dia, delegada del Govern, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona, presidenta de la CNMC, secretari general del Tresor, subgovernadora
del Banc d’Espanya, vicepresidenta, diputat (Sr. Bel), consellers de la CNMC i la
CMMV, director general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Govern
de la Generalitat de Catalunya, senyores i senyors.
En un acte com aquest, el primer que un ha de fer, en aquestes ocasions en què se
celebra un canvi, és ser agraït amb qui l’ha fet possible.
El primer ha de ser per a l’equip de la delegació de Barcelona, 13 persones, amb
Francisco Albuixech al capdavant, que amb el seu compromís i dedicació han estat
els artífexs de l’èxit i de la continuïtat de la delegació de Barcelona. La seu de la
CNMV a Barcelona no és un equip aïllat ni segueix la filosofia d’una mera
delegació. L’equip de Barcelona està perfectament integrat funcionalment amb els
diversos equips de la CNMV i les diverses direccions generals. És un equip molt
especialitzat, amb una antiguitat mitjana elevada i repartit igualitàriament entre
homes i dones.
També he de mostrar el meu reconeixement a l’expresident i l’exvicepresidenta de
la CNMV, Sebastián Albella i Ana Martínez-Pina, que avui també ens acompanyen,
ja que són ells els que van iniciar i impulsar el procés de canvi de la nostra seu que
culminem avui i que a nosaltres ens ha tocat només rematar.
I, en tercer lloc, vull agrair a la CNMC, i en particular a la seva presidenta, Cani
Fernández, la disposició a compartir edifici que van mostrar quan va sorgir la idea
i el seu suport decidit en tot aquest procés. Si abans les confusions entre els dos
organismes es devien a un nom similar, ara és previsible que aquestes confusions
augmentin, pel fet d’ocupar tots dos un mateix edifici.
Fins al dia d’avui, com molts saben, hem estat al mateix edifici de la Borsa de
Barcelona, al passeig de Gràcia, i vull també agrair a la Borsa de Barcelona (el seu
president, Eduardo Ansaldo, ens acompanya avui) les facilitats que ens han donat
al llarg de tots aquests anys i en aquest període d’“entre-seus”.

1

És també gratificant que un àmbit tan aparentment especialitzat com la supervisió
financera compti amb el suport de les tres administracions: l’estatal, la local i
l’autonòmica. El conseller d’Economia no ha pogut venir per motius d’agenda, però
ens acompanya avui un alt representant del Departament d’Economia.
Inaugurem les nostres noves oficines en un edifici modern, ampli i amb
infraestructures més adequades a la nostra tasca.
Aquest any, com bé s’ha dit, s’han complert 25 anys de presència (la inauguració
va ser a l’abril de 1996) de la CNMV a Barcelona. Ara bé, així com Barcelona ha
canviat i avançat en aquests 25 anys, els mercats financers que regulem i
supervisem han canviat al mateix ritme o encara més. Així doncs, la nostra
activitat requeria també un canvi, i la necessitat de buscar una seu amb més
possibilitats per a dos objectius: oferir millors serveis a inversors, emissors,
cotitzades, empreses de serveis d’inversió i la resta d’agents del mercat i millorar
les nostres capacitats de supervisió, que és al cap i a la fi al que ens dediquem.
No obstant, hi ha un tercer element que, en certa manera, és el que els economistes
anomenem una externalitat positiva: la nova seu i els espais comuns que ofereix
permetran atorgar més visibilitat i potencialitat a la ciutat de Barcelona com un
dels pilars fonamentals del mercat de valors espanyol.
Aquest edifici permetrà ara organitzar a Barcelona algunes de les reunions
internacionals que periòdicament alberga la CNMV, en la mesura que presidim
diversos grups de treball d’organismes internacionals, entre ells l’ESMA i la
IOSCO, i això potenciarà la presència de Barcelona en l’àmbit de la comunitat
financera internacional.
Per tots aquests motius, aquest canvi de seu suposa un impuls al compromís que la
CNMV ha tingut amb Barcelona des de fa 25 anys.
Un percentatge rellevant (al voltant d’un 15%) de la nostra tasca de registre i
supervisió s’inicia amb Barcelona com a punt d’entrada.
No podria ser d’una altra manera, atès que Barcelona se situa com una ciutat
puntera en la indústria de gestió d’actius, focus de diverses iniciatives fintech i de
capital risc.
Aquesta ciutat acull 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, 31 gestores de capital
risc i 8 plataformes de finançament participatiu. Algunes d’aquestes entitats ens
acompanyen avui aquí.
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Barcelona, al seu torn, s’ha constituït com un dels principals hubs (clústers)
tecnològics mundials i aquesta indústria fintech es presenta com un dels elements
transformadors del nostre sector.
La digitalització és una força transformadora de primer ordre i està aportant grans
beneficis en el mercat de capitals. Nous serveis i noves maneres de prestar-los
sorgeixen cada setmana en un cercle virtuós d’innovació.
Tot i així, com tota gran transformació, també presenta riscos que hem d’abordar.
Un d’ells és que, amb la creixent facilitat d’arribar als inversors mitjançant canals
digitals, s’ha observat un increment de les entitats que, sense autorització o sense
complir tots els requisits, comercialitzen serveis financers.
La versió més greu d’aquest fenomen frega amb el món del frau financer, que amb
la pandèmia i el sorgiment de les criptomonedes ha empitjorat. Per aquest motiu
hem llançat aquest any una iniciativa contra el frau financer, en què la CNMV no
és el protagonista principal, ja que es tracta en moltes ocasions de pures conductes
delictives, però creiem que podem contribuir a detectar-les més aviat i a formar els
inversors per evitar ser víctimes d’aquest fenomen. Estem treballant amb altres
administracions i parts interessades per tractar aquest problema.
L’altre element que estem desenvolupant, relacionat amb les criptomonedes i els
fenòmens de fintech, és la Circular de Comercialització de Criptoactius com a
inversió, un fenomen en què els inversos manquen d’un marc de protecció
adequat.
També parem atenció supervisora en el si de l’ESMA als fenòmens relacionats amb
la digitalització de la intermediació i la interacció final amb el client minorista: el
fenomen de la “gamificació” del trading, el pagament pel flux d’ordres, els suposats
brokers gratuïts o el trading connectat mitjançant xarxes socials.
És clar que encarem un escenari de grans reptes i enormes oportunitats pel que fa
al mercat de valors i la indústria dels serveis d’inversió.
Des de la CNMV volem acompanyar aquest creixement, sempre amb un ull en els
riscos, com han comprovat. Però és evident que una part fonamental del
finançament de la nostra economia per als propers anys i fonamentalment en
l’àmbit de les dues grans tendències que l’impulsaran (digitalització i sostenibilitat)
necessitarà el concurs imprescindible dels mercats de valors.
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Esperem poder fer-ho amb el suport de la nova delegació de Barcelona com un dels
pilars d’aquest esforç.
Moltes gràcies per la seva assistència a aquest acte; ara els convidem a prendre un
cafè a la terrassa.
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