Per tercer any consecutiu, la Cambra de Comerç de
Barcelona tanca l’exercici amb superàvit


Els òrgans de govern sortints deixen per al futur una institució sanejada i
patrimonialment sòlida.



La corporació tanca el 2017 amb un benefici operatiu proper al milió d’euros i un
superàvit de més 70.000, i consolida així l’estabilitat pressupostària.



Els ingressos de l’activitat de la Cambra de Barcelona han estat de 16,2 milions
d’euros, un 7,7% més que el 2016.

Barcelona, 6 d’abril de 2018.- El Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona ha aprovat, per
unanimitat, la liquidació del pressupost de l’any 2017 amb un benefici operatiu (EBITDA) proper al
milió d’euros i un superàvit de més de 70.000 euros.
En concret, el pressupost, que havia estat formulat de forma equilibrada, presenta al seu
tancament un superàvit de 70.596 euros amb uns ingressos de l’activitat de 16,2 milions d’euros,
la qual cosa suposa un creixement del 7,7% respecte l’any anterior.
Aquest és el tercer exercici consecutiu en què la Cambra de Barcelona tanca el seu pressupost
amb superàvit, després del complex període que va viure l’entorn cameral amb la promulgació del
RDL 13/2010 que va suposar la desaparició de les quotes camerals obligatòries. Amb la pèrdua
d’aquestes quotes, la Cambra de Barcelona va reorientar el seu model de finançament amb un
increment dels ingressos per prestació de serveis que, acompanyat d’un procés d’ajustament dels
costos d’estructura i de contenció de la despesa, va permetre tornar a l’equilibri econòmic des de
l’any 2015, situació que s’ha consolidat amb la liquidació del pressupost de 2017.
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L’activitat desplegada per la Cambra al 2017, tant a la ciutat de Barcelona com a les 10
Delegacions que hi ha al territori, ha permès, entre d’altres, que 821 empreses hagin participat en
el Pla d’Acció Internacional; que es realitzessin més de 20 projectes de dinamització a través de
31 associacions que engloben més de 17.000 comerços; que més de 300 empreses hagin
participat en el programa TIC Cámaras; que 242 empreses del sector turístic hagin obtingut la
certificació Biosphere i que més de 260 empreses hagin participat en 31 tallers de turisme impartits
al territori.
A més, s’han realitzat 545 accions formatives d’àmbit empresarial amb 6.145 alumnes participants,
i més de 2.000 joves han participat en els programes de qualificació i ocupació per facilitar la seva
inserció laboral, dins del marc del programa garantia juvenil de la Unió Europea; així mateix s’han
atès més d’11.000 consultes o s’han realitzat 112.000 tràmits empresarials dels quals gairebé
90.000 han estat de comerç exterior.
Els comptes anuals de l’exercici 2017, auditats per PWC, han consolidat també el creixement en
l’execució de programes, majoritàriament de fons europeus i d’altres administracions, amb un
increment del 19,6%, d’entre els quals destaca el programa de suport a la incorporació de joves al
mercat de treball.
Els comptes anuals aprovats, a més, mostren una important solidesa patrimonial -ja que
reflecteixen un patrimoni net de 43,1 milions d’euros- i una gran liquiditat -sense cap tipus
d’endeutament bancari-.
El de 2017 es preveu que sigui el darrer pressupost que liquiden els actuals òrgans de govern, ja
que les eleccions que han de renovar els plens de les cambres catalanes estan previstes per l’any
2018.
Així doncs, els òrgans de govern sortints deixen per al futur una institució sanejada i
patrimonialment sòlida després d’aconseguir reequilibrar els efectes derivats del canvi de model de
finançament de les cambres.
El Ple ha reconegut de forma unànime la tasca realitzada per l’equip directiu de la corporació
durant els últims anys.
D’altra banda, Joan Estapé i Mir ha estat escollit per a cobrir la vacant del Comitè Executiu en la
votació portada a terme en el transcurs d’un ple extraordinari celebrat just abans del ple ordinari
que ha aprovat la liquidació dels pressupostos del 2017.

http://premsa.cambrabcn.org
@presscambrabcn #Cambrabcn
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