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Informe d'auditoria de comptes anuals
emes per un auditor independent
Al ple de la Cambra Oficial de Comer<;, Industria, Serveis i Navegaci6 de Barcelona,

Informe sabre els comptes anuals
Opini6
Hem auditat els comptes anuals de Cambra Oficial de Comer<;, Industria, Serveis i Navegaci6 de
Barcelona (la Cambra), que comprenen el balan<; a 31 de desembre de 2018, el compte de perdues i
guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, la memoria i la liquidaci6 del
pressupost corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data.
Segons la nostra opini6, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la
imatge fidel del patrimoni i de la situaci6 financera de la Cambra a 31 de desembre de 2018, aixi com
dels seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat
amb el mare normatiu d'informaci6 financera que resulta d'aplicaci6 (que s'identifica a la nota 2.1 de la
memoria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.

Fonament de l'opini6
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat
d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es
descriuen mes endavant en la secci6 Responsabilitats de !'auditor en relaci6 amb l'auditoria dels
comptes anuals del nostre informe.
Som independents de la Cambra de conformitat amb els requeriments d'etica, inclosos els
d'independencia, que s6n aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya segons allo
que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem
prestat serveis diferents als de l'auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o
circumstancies que, d'acord amb allo que estableix l'esmentada normativa reguladora, hagin afectat la
necessaria independencia de manera que s'hagi vist compromesa.
Considerem que l'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada
per a la nostra opini6.
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Aspectes mes rellevants de l'auditoria
Els aspectes mes rellevants de l'auditoria s6n aquells que, segons el nostre judici professional, han
estat considerats com a els riscos d'incorrecci6 material mes significatius en la nostra auditoria dels
comptes anuals del periode actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra auditoria
dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formaci6 de la nostra opini6 sobre aquests, i no
expressem una opini6 per separat sobre aquests riscos.
Aspectes mes rellevants de l'auditoria
Immobilitzats materials en curs

Manera en que s'han tractat en l'auditoria

La capitalitzaci6 de costos dins de l'epigraf
d'Immobilitzat en curs com a conseqiiencia de
projectes d'inversi6 futurs es un area de judici
significatiu per part de l'entitat i en especial
respecte del projecte 22@. (Veure nota 5.2. de
la memoria dels comptes anuals adjunts)

Varem avaluar la naturalesa dels costos que
s'estan capitalitzant comprovant amb la
corresponent documentaci6 acreditativa els
imports registrats i avaluant la idonei:tat del
tractament comptable.
Varn obtenir les ultimes previsions, acords i
correspondencia entre les parts involucrades
respecte del projecte per confirmar la
recuperabilitat dels costos capitalitzats.
Com a resultat dels nostres procediments no es
van observar excepcions o incorreccions
materials.

Ingressos per prestacions de serveis i de
subvencions
Si be el reconeixement i valoraci6 dels
ingressos procedents de la prestaci6 de serveis
i subvencions no es especialment complex, ens
centrem en aquesta area donada la rellevant
magnitud de les transaccions d'aquest tipus
d'ingressos dins el conjunt dels comptes anuals
adjunts, i en conseqiiencia, a la major
concentraci6 de rise inherent d'incorrecci6
material.

Varn avaluar l'adequada aplicaci6 de la politica de
reconeixement d'ingressos, aixi com l'enteniment
del control intern del cicle d'ingressos de l'activitat
desenvolupada per la Cambra.
Varn comprovar per a una mostra dels ingressos
esmentats, la documentaci6 suport que acreditava
el moment del meritament del servei o de la
subvenci6 aixi com el cobrament.
Addi cionalment, vam verifi car l'adequat tall
d'operacions al tancament de l'exercici relatiu a
les prestacions de serveis i subvencions.
Varn comprovar, aixi mateix, la totalitat i idone!tat
de la informaci6 revelada en els comptes anuals
adjunts respecte del reco neixement d'aquests
ingressos.
Vam obtenir suficient evidencia d'auditoria en
relaci6 a la inexistencia d'incorreccions materials
en el reconeixement dels ingressos de l'exercici.
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Responsabilitat del Comite Executiu de la Cambra en relaci6 amb els comptes
anuals
El Comite Executiu es responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la
imatge fidel del patrimoni, de la situaci6 financera i dels resultats de la Cambra, de conformitat amb el
mare normatiu d'informaci6 financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intern que consideri
necessari per permetre la preparaci6 de comptes anuals lliures d'incorrecci6 material, a causa de frau o
error.
En la preparaci6 dels comptes anuals, el Comite Executiu es responsable de la valoraci6 de la capacitat
de la Cambra per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les
questions relacionades amb l'empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable d'empresa en
funcionament excepte si el Comite Executiu te la intenci6 de liquidar la Cambra o de cessar les seves
operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.

Responsabilitats de ['auditor en relaci6 amb l'auditoria dels comptes anuals
Els nostres objectius s6n obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan
lliures d'incorrecci6 material, a causa de frau o error, i emetre un informe d'auditoria que conte la
nostra opini6.
Seguretat raonable es un alt grau de seguretat pero no garanteix que una auditoria realitzada de
conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria vigent a Espanya sempre detecti
una incorrecci6 material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir Hoc per frau o error i es
consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que
influeixen en les decisions economiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.
Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de
comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme
professional durant tota l'auditoria. Tambe:
•

Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecci6 material en els comptes anuals, a causa de frau
o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i
obtenim evidencia d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra
opini6. El rise de no detectar una incorrecci6 material a causa de frau es mes elevat que en el
cas d'una incorrecci6 material a causa d'error, ja que el frau pot implicar col·lusi6, falsificaci6,
omissions deliberades, manifestacions intencionadament erronies, o l'elusi6 del control intern.

•

Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de
dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funci6 de les circumstancies, i no
amb la finalitat d'expressar una opini6 sobre l'eficacia del control intern de la Cambra.

•

Avaluem si les politiques comptables que s'apliquen s6n adequades i la raonabilitat de les
estimacions comptables i la corresponent informaci6 revelada pel Comite Executiu.

•

Concloem sobre si es adequada la utilitzaci6, per part del Comite Executiu, del principi
comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en l'evidencia d'auditoria obtinguda,
concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions
que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Cambra per continuar com a
empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que
cridem l'atenci6 en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informaci6 revelada en
els comptes anuals o, si aquestes revelacions no s6n adequades, que expressem una opini6
modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidencia de auditoria obtinguda fins a la
data de nostre informe d'auditoria. No obstant aixo, fets o condicions futurs poden ser la causa
que la Cambra deixi de ser una empresa en funcionament.
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•

Avaluem la presentaci6 global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la
informaci6 revelada, i si els comptes anuals representen Jes transaccions i els fets subjacents
de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb el Comite Executiu de la Cambra en relaci6 amb, entre altres questions, l'abast i
el moment de realitzaci6 de l'auditoria planificats i Jes troballes significatives de l'auditoria, aixi com
qualsevol deficiencia significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria.
Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicaci6 al Comite Executiu de la Cambra,
determinem els que han estat de la major significativitat en l'auditoria dels comptes anuals del periode
actual i que s6n, en conseqiiencia, els riscos considerats mes significatius.
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals o
reglamentaries prohibeixin revelar publicament la qiiesti6.

Informe sabre altres requeriments legals i reglamentaris
En compliment amb el que estableix l'apartat 3 a) de I' article 44 de la Llei 14/2002 de Jes cambres
oficials de comer<;, industria i navegaci6 de Catalunya i del Consell General de les Cambres aixi com pel
que s'indica a I' article 3 de l'Ordre del 15 de desembre de 2000 del Departament d'Industria, Comer<; i
Turisme de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'aproven les normes de gesti6 economica i
financera per ales cambres oficials de Comer<;, Industria i Navegaci6 de Catalunya, ital i com
s'informa ales notes 18 i 14.3 de la memoria adjunta, l'entitat compleix amb els requisits establerts als
articles 45.3 i 46 de la referida Llei.
Aixi mateix, en compliment amb el que s'estableix a l'apartat 3 b) de l'article 44 de la referida Llei i
I' article 3 de la referida Ordre, la Cambra ha complert amb Jes recomanacions efectuades per
l'organisme tutelar incloses ales resolucions efectuades fins a la data d'aquest informe per la
Secretaria General del departament d'Empresa i Ocupaci6 de la Generalitat de Catalunya. En relaci6 a
Jes recomanacions efectuades durant l'auditoria de l'exercici 2017, recollides a la nostra carta de 26 de
mar<; de 2018, es realitza l'oportu seguiment en el nostre informe especific separat de recomanacions
de co trol inte / emes a la mateixa data que el present informe d'auditoria.
opers Auditores, S.L. (So242)
Col-legi
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya

Pricewa terhouseCoopers
Au dito res, S.L.

19 de mar<; de 2019
2019

Num. 20/19/00063
96,00 EUR

IMPORT COL·LEGIAL:

lnforme d'auditoria de comptes subjecte
a la normativa d'auditoria de comptes

espanyola o internacional
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COMPTES ANUALS A 31 DE DESEMBRE DE 20181 LIQUIDACIO DEL
PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2018
DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMER<;, INDUSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIO
DE BARCELONA
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CAMBRA OFICIAL DE COMERC, INDUSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIO DE BARCELONA
BALAN\: AL TANCAM ENT COMPARATIU EXERCICIS 20181 2017
(Imports expressats en euros)
ACTIU

Notes

SALDOA

SALDO A

Memoria

31/12/2018

31/12/2017

A) ACTIU NO CORRENT

29.397.135,57

28.967 .577,51

I. lmmobilitzat intangible
3. Aplicacions informatiques.

8

439.308,31
439.308,31

432.651,43
432 .651,43

II. lmmobilitzat material
1. Terren ys i construccions.
2. lnstal ·lacions i altre immobilitzat material
3. lmmobilitzat en curs i bestretes

5

11 .121 .393,66
5.988 .896,69
3.627.112,66
1.505.384,31

11.308.443,00
6.098.266,45
3.849.977,71
1.360.198,84

Ill. Bens del patrimoni historic i cultural
1. Bens immobles
2. Altres bens del patrimoni historic i cultural

7

4.001 .730,24
943.150,46
3.058.579,78

4.001 .730,24
943.150,46
3.058.579,78

IV. Inversions immobiliaries
1. Terren ys
2. Construccions

6

1.194.178,83
871 .103,74
323.075,09

1.209.703, 76
871 .103,74
338.600,02

V. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini
1. Instruments de patrimoni.

10.4

298.837,44
298.837 ,44

302.951 ,46
302.951,46

VI. Inversions financeres a llarg termini
1. Instruments de patrimoni.
4. Valors representatius de deute.
6. Altres actius financers.

10.1

6.993.288,58
6.801 .853 ,67
632,88
190.802,03

6.990.745,96
6.823.608,65
0,00
167.137,31

VIII. Deutors comercials no corrents
1. Despeses anticipades
2. Deutors per subvencions

10.1

5.348.398,51
444.797,95
4.903.600,56

4.721 .351,66
457.523,66
4.263.828 ,00

19.037.538,40

18.846.244,27

43.019,87
33 .204 ,35
9.815,52

42 .705,04
0,00
42.705,04

5.574.900,73
7.935,60
151 .119,22
-151 .119,22
11.484,83
-11.484,83
102.245,10
-94.309,50
211 .266,23
821 .827, 15
3.314,12
4.047.704,27
42.428 ,22
170.046,39
270.378 ,75

4.530.964,02
134.031 ,48
415.914,85
-415.914,85
42.948 ,95
-42.948,95
228.340,98
-94 .309,50
10.235 ,99
932.718, 16
3.965,06
3.177.773,00
19.232,54
0,00
253.007,79

27.404,44

B) ACTIU CORRENT

II. Existencies.
2. Altres aprovisionaments.
4. Bestretes a prove'fdors.
Ill. Deutors per RCP, comercials i altres comptes a cobrar
1. Deutors per recurs cameral permanent.
a. Rebuts per Recurs cameral permanent
b. Deteriorament de rebuts per recurs cameral permanent
c. Recarrecs i interessos
d. Deteriorament de recarrecs i interessos
e. Cambres deutores per quotes del recurs cameral permanent
f. Deteriorament rebuts RCP repartiment cambres
2. Organismes camerals oficials deutors per serveis
3. Clients.
4. Clients , empreses dominades per la corporaci6 i associades
5. Altres deutors
6. Personal
7. Actius per impost corrent
8. Altres credits amb les Administracions Publiques
V. Inversions financeres a curt termini
3. Credits a entitats
6. Altres actius financers
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius liquids equivalents
1. Tresoreria
TOTAL ACTIU (A+ B)

10.1

}

10.1
10.2
10.2
10.2
10.2

10.1
10.1
10.1i20
10.1
10.1

10.1

27.404,44

53 .953,81
18.576,68
35.377,13

101.569,34

46.183,57

13.290.644,02

14.172.437,83

13.290.644,02

14.172.437.83

48.434.673,97

47.813.821,78
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CAMBRA OFICIAL DE COMER<;, INDUSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIO DE BARCELONA
BALANt; AL TANCAMENT COMPARATIU EXERCICIS 201 8 1201 7
(Imports expressats en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes

SALDO A

SALDOA

Mem6ria

31/1 2/2018

31/1212017

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

43.204.915,98

43.105.415,89

11.a

43.191 .094,11

43.070.404,04

I. Fons patrimonial
1. Fons patrimonial

11.a

3.347 .255,83
3.34 7.255,83

3.347.255,83
3.347.255,83

II. Reserves
2. Altres reserves
a. Resta reserves

11 .a

39 .723.148,21
39.723.148,21
39.723.148 ,21

39.652.552,13
39.652.552,13
39.652 .552 ,13

120.690,07

70.596,08

IV. Excedent de l'exercici

3

A-2) Ajustos per canvi de valor
I. Actius financers disponibles per a la venda
Bl PASSIU NO CORRENT
II. Deutes a llarg termini
5. Altres passius financers

10.1

C) PASSIU CORRENT
Ill. Deutes a curt termini
5. Altres passius financers
V. Cred itors per RCP, comercials i altres comptes a pagar
1. Organismes camerals oficials , creditors
a. Creditors per quotes de recurs cameral permanent
b. Creditors per serveis
2. Provefdors
3. Provefdors, empreses del grup i associades
4. Creditors diversos
5. Personal (remuneracions pendents de pagament)
7. Altres deutes amb les Administracions Publiques
8. Bestretes de clients
VI. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU IA+ B +Cl

10.1

10.1

10.1
10.1i20
10.1
10.1
10.1

13.821,87

35.011,85

13.821 ,87

35.011,85

147.157,81

143.339,23

147.157,81
147.157,81

143.339,23
143. 339,23

5.082.600,18

4.565.066,66

890.069,15
890.069, 15

626.904,85
626.904,85

4.184.471,03
156.379.71
155.502,23
877.48
3.150.031 ,31
55.288 ,06
7.353,62
207.686,67
301 .831 ,66
305.900,00

3.877.748,98
873.008,00
871 .253,35
1.754,65
2.159.432,04
16.893,28
30.050,22
66.871 ,53
324.476.41
407.017,50

8.060,00

60.412,83

48.434.673,97

47.813.821,78
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CAMBRA OFICIAL DE COMER<;, INDUSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIO DE BARCELONA
COMPTE DE PERDUES I GUANYS COMPARATIU EXERCICIS 201812017
(Imports expressats en euros)
Notes

Mem6ria

A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Ingresses de l'activitat
a) Recurs Cameral Permanent
b) Quotes RCP a rebre per altres organismes
c) Quotes RCP a distribuir a altres organismes
d) Prestaci6 de serveis
e) Subvencions , donacions i llegats a l'activitat
f) Patrocinis a l'explotaci6
4. Despeses de l'activitat
a) Quotes de RCP obligatories a organismes
b) Accions real itzades per tercers
c) Despeses de recaptaci6
d) Altres accions realitzades
5. Altres ingressos de l'activitat
a) lngressos accessoris i altres de gesti6 corrent
6. Despeses de personal
a) Sous , salaris i assimilats
b) Carregues socials
7. Altres despeses
a) Serveis exteriors
I. Arrendaments i canons
II. Reparacions i conservaci6
Ill. Serveis de professionals independents
IV. Transports
V. Primes d'assegurances
VI. Serveis bancaris i similars
VII. Publicitat. propaganda i relacions publiques
VIII. Submi nistraments
IX. Alires serveis
b) Tri buts
c) Perdues, deteriorament i variaci6 de provisions per RCP
d) Perdues. deteriorament i variaci6 de provisions per operacions comercials
8. Amortitzaci6 de l'immobilitzat
11 . Deteriorament, resultat per alienaci6 de l'immobilitzat i altres
b) Resultats per alienacions i altres
c) Resultats excepcionals

2018

2017

18.313.501 ,60
8.990, 16
0,00
589.655 ,24
9.208.249,83
7.514.905,34
991 .701 ,03
-7.684.009,34
-5.300 ,80
-6.230.542 ,87
-6.369 ,89
-1.441 .795,78
883.797,39
883.797 ,39
-6.096.881 ,23
-4.732.326 ,63
-1.364.554 ,60
-4.078.957,68
-4.124.143,40
-329.913 ,20
-1 .102.616,28
-706.967,82
-2.920,79
-75.523 ,09
-10.708,48
-587.438 ,00
-406.198,28
-901.857.46
-206.797 ,71
64.939, 13
187.044,30
-948.382,85
-254.542 ,86
-252.742,86
-1 .800,00

15.867 .657 ,89
4,78
37 ,55
-1 .232,77
9.682.244,22
5.336.077,88
850 .526,23
-5.781.000,85
-534 ,12
-4.898 .557,48
-2 .321 ,18
-879 .588 ,07
333.498,68
333.498,68
-5.652.858,24
-4.358 .318,43
-1 .294.539,81
-3. 762.329,25
-3.552 .317 ,29
-224.580, 15
-1 .044.080 ,85
-555.963,44
-2.646,03
-76.843 ,14
-12.024 , 11
-504.424 ,97
-425.088 ,86
-706.665,74
-227.143,25
54 .69 1,29
-37.560 ,00
-952.126,26
2.640,00
3.000,00
-360,00

A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT (1+4+5+6+7+8+11)

134.525,03

55.481,97

12. Ingresses financers.
b) De valors negociables y altres instruments financers
b2 ) De tercers
b3 ) lnteressos de demora per Recurs Cameral Permanent
13. Despeses financeres
b) Per deutes amb tercers
14. Variaci6 del valor raonable en instruments financers
a) Cartera de negoci i altres
15. Diferencies de canvi
16. Deteriorament i resultat per alienaci6 d'instruments financers
a) Deteriorament i perdues
b) Resultats per alienacions i altres

40.999,77
40.999,77
16.851 ,16
24.1 48,61
0,00
0,00
0,00
0,00
-155,71
-54.679, 02
-54.679,02
0,00

30.828,84
30.828,84
24.009,27
6.8 19,57
0,00
0,00
0,00
0,00
-316,74
-15.397,99
-8.001 ,96
-7.396 ,03

A.2) EXCEDENT FINANCER (12+13+14+15+16)

-13.834,96

15.114,11

A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)

120.690,07

70.596,08

A.4) EXCEDENT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS
CONTINUADES (A.3)

120.690,07

70.596,08

120.690,07

70 .596,08

A.5) EXCEDENT DE L'EXERCICI (A.4)

14.1
14.1
14.1
14.2
17.1

14.1
14.1

14.4

14.1
10.3
5, 6 i 8

10.3

10.3

3
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DESEMBRE DEL 2018
(Imports expressats en euros)

c-.>

r-

>
Cl)

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DEL 2018

m
QO

Notes Mem oria

2018

2017

3

120.690,07

70.596 ,08

4 .6.3 i 10.1

-21 .189,98

7.600 ,28

B) T otal d'ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net

-21.189 ,98

7.600 ,28

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

99.500,09

78.196,36

A ) Resultat del compte de perdues i guanys

lngressos i despeses imputats directament al patrimoni net
I. Per valoraci6 d'instruments financers
1. Actius financers disponibles per a la venda .

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DEL 2018

Fons patrimonial

Resultat de l'exercici

Altres re serves

Ajustos per canvi

de valor

TOTAL

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016

3.347.255 ,83

39.594.379 ,66

58.172,47

27.411 ,57

43.027.219,53

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017

3.347.255 ,83

39.594.379 ,66

58 .172,47

27.411 ,57

43.027.219,53

I. Total ingresses i despeses reconeguts.

0,00

0,00

70.596 ,08

7.600 ,28

78.196,36

V. Altres varia cions del patrimoni net

0,00

58. 172,47

-58.172,47

0,00

0,00

C. SALDO , FINAL DE L'ANY 2017

3.347.255,83

39.652.552 , 13

70.596 ,08

35.011 ,85

43 .105.415,89

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018

3.347.255,83

39.652.552 ,13

70.596 ,08

35.011,85

43 .105.415,89

I. Total ingresses i despeses reconeguts.

0,00

0,00

120.690,07

-21 .189,98

99.500,09

V. Altres variacions del patrimoni net

0,00

70.596 ,08

-70 .596,08

0,00

0,00

3.347.255,83

39.723.1 48,21

120.690,07

13.821,87

43.204.915,98

E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018

0

:z:
en

w
w

-.J
(Jl

0
-J
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CAMBRA OFICIAL DE COMER<; , INDUSTRIA SERVEIS I NAVEGACIO DE BARCELONA
ESTAT DE FLU XOS D'EFECTIU CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 201 8

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIO
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos .
2. Ajustos del resultat.
a) Amortitzaci6 de l' immobilitzat (+)
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)
c) Variaci6 de provisions (+/-)
e) Resultats per baixes i vendes d'immobilitzat(+)
g) Ingresses financers (-)
h) Despeses financeres (+)
j) Variaci6 del valor raonable en instruments fi nancers (+/-)
3. Canvis en el capital corrent.
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)
c) Altres actius corrents (+/-)
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)
e) Altres passius corrents (+/-)
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)
4. Altres fluxes d'efectiu de les activitats d'explotaci6.
a) Pagaments d'interessos (-)
b) Cobrament d'interessos (+)
5. Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotaci6 l+/-1+/-2+/-3+/-4)
8) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIO
6. Pagaments per Inversions( -)
b) lmmobilitzat intangible
c) lmmobilitzat material
e) Altres act ius financers
7. Cobraments per desinversions (+)
c) lmmobilitzat material
e) Altres actius financers
f) Actius no corrents mantinguts per a la venda
8. Fluxes d'efectiu de les activ itats d'inversi6 17-6\
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINAN<;:AMENT
10. Cobraments i pagaments per instruments de pass iu financer.
a) Emissi6
3. Altres deutes (+)
b) Devoluci6 i amortitzaci6 de
2. Deutes amb entitats de credit
3. Altres deutes (-)
11. Fluxes d'efecti u de les activitats de financament (+/-10)
E) AUGMENT/DISMINUCIO NETA DE L'EFECTIU 0 EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11)
Efectiu o equivalents al comeni;:ament de l'exercici
Efectiu o eou ivalents al final de l'exercici

Notes

$ALDO A

SALDO A

Memoria

3111212018

3111212017

5, 6 i 8
10.1. c) i 10.4
5
10.3
10.3

10.3
10.3

8
5.1

10.1 - a.2)

120.690,07
1.194.401 ,55
948.382 ,85
10.127,00
0,00
252. 742 ,86
-16.851 ,16
0,00
0,00
-1.188,614,27
-1 .650.447,19
-55.385 ,77
306.407,22
210.811,47
0,00
16.851 ,16
0,00
16.851 ,16
143.328,51

70 .596,08
965.616,99
952.126,26
37.500,00
0,00
0,00
-24. 009,27
0,00
0,00
-2.071.140,83
-1.646.835,47
32 .933,66
-158 .507,82
-298 .731 ,20
0,00
24.009,27
0,00
24 .009,27
-1.010.918,49

-1 .028.940,92
-169 .565 ,88
-835.642,44
-23.732 ,60
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.028 .940 ,92

-1.292.474,37
-145.727 ,24
-1 .146.747 ,13
0,00
7 .365.232,24
0,00
48 .536,49
7.316.695,75
6.072 .757 ,87

3.818,58
3.818 ,58
3.818,58
0,00
0,00
0,00
3.818,58
-881. 793,83
14.172.437,83
13.290.644 ,02

5.677,74
5.677,74
5.677,74
0,00
0,00
0,00
5.677,74
5.067.517,12
9.104.920,71
14.172.437,83
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CAMBRA OFICIAL DE COMER<;, INDUSTRIA SERVEIS I NAVEGACIO DE BARCELONA
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI
ACABAT EL 31 DE DESE MBRE DE 2018
(Imports expresats en euros)
Realitzat

Pressupost

Desviaci6

INGRESSOS

%

73.929,29

-

0,00

-

AJ RECURSOS PERMANENTS

0,00

1.

Quotes per RCP netes de l'exercici
a) Emissi6 de rebuts any en curs
b) P€!rdues i variaci6 de deteriorament per RCP any en curs
c) Devolucions de rebuts , any en curs

0,00
0,00
0,00
0,00

2.

Quotes per RCP d'exercicis anteriors
a) Perdues i variaci6 de deteriorament per RCP , anys anteriors

0,00
0,00

64.380,78
64.380.78

-

3.

Rec3rrecs
a) Emissi6 de recarrecs
b) Oevolucions de recarrecs
c) Perdues i variacl6 de deteriorament per recarrecs

0,00

o.oo
o.oo

-

0,00

9.548,51
9.091 .56
-14 .84
471 ,79

Quotes per RCP a rebre d'altres cambres
a) Quotes per RCP a rebre d'altres cambres (IS, IRPF)
b) Quotes per RCP a rebre del Fons lntercameral (IAE)

0,00
0,00
0,00

0,00
0.00
0.00

-

5. Variaci6 de provisions per cobraments en litigi

0,00

0,00

AJ

DETRIMENTS ALS /NGRESSOS PER RCP
Despeses de recaptaci6

0,00

577.984,55

0,00

-6.369, 89

7.

Quotes RCP a distribuir a altres organismes
a) Quotes per RCP a distribuir a altres cambres (IS, IRPF)
b) Quotes per RCP a distribuir al Fons lntercamera l (IAE)

0,00
0,00

o.oo

589.655,24
589.655 ,24
0,00

8.

Quotes RCP obligatories a organismes
a) Quotes de RCP al Consell Superior de Cambres

0,00
0,00

-5.300,80
-5 .300 ,80

17.254.224,00

18.598.653,59

7,8%

11.504.381,00
7.678.583

-3,7%
-2 ,0%

1.431 .124
1.120.000
913.776
360.898

11.083.748,25
7.523.502.91
0.00
1.481.403,76
203.343.16
883.797 ,39
991 .701 .03

3.5%
-81 ,8%
-3,3%
174.8%

5. 749.843,00
5.749.843

7.514.905,34
7.514.905.34

30,7%
30,7%

0,00

0,00

14.000,00

40.999,77

192,9%

14.000,00
14.000.00
0,00

40.999,77
16.851 ,16
24.148 .61

192,9%
20,4%

17.268.224,00

19.291.567,20

11,7%

17.268.224,00

19.291.567 ,20

11, 7%

4

6.

BJ RECURSOS NO PERMANENTS
1.

2.

Prestacions de serveis i altres ingressos
a) Serveis Prestats
b) Venda de Publicacions
c) lngressos per arrendaments
d) Altres lngressos
g) Ingresses accessoris i altres de gesti6 corrent
h) Patrocinis a l'explotaci6

Subvencions, donacions, llegats a l'activitat
a) Subvencions. donacions i llegats a l'explotaci6 oficials

CJ INGRESSOS EXCEPCIONALS
DJ INGRESSOS FINANCERS
2.

Oe valors negociables y altres instruments financers
b) De tercers
c) lnteressos de demora per Recurs Camera! Permanent

EJ TOTAL INGRESSOS (A -A'+ B + C +DJ

TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTARIS

o.oo
0,00

o.oo

--

---

--

---

-

--

--
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CAMBRA OFICIAL DE COMER<;, INDUSTRIA SERVEIS I NAVEGACIO DE BARCELONA
LIQUIDACl6 DEL PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI
ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2018
(Im ports expressats en euros)
Pressupost

Realitzat

Desviaci6

DESPESES

%

GJ DESPESES DEL 'ACT/VITA T
1.
Altres accions realitzades
2.
Accions realitzades per tercers

6.374.301,00
792.602
5.581.699

7.672.338,65
1.441 .795,78
6.230.542,87

20,4%
81,9%
11 ,6%

HJ DESPESES DE PERSONAL
Sous, salaris i assimilats
1.
lndemnitzacions
2.
3.
Carregues socials
Altres despeses de personal
4.
5.
Aportaci ons a sistemes complementaris de pensions

5.965.624,00
4.543 .630
0
1.241 .844
157.940
22.210

6.096.881,23
4.726 .326 ,63
6.000 ,00
1.193.826,21
148.517 ,87
22.21 0,52

2,2%
4,0%

IJ ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT

3.948.299,00

4.143.896,81

5,0%

3.769.299,00
227.900
1.064 .355
614.967
0
60 .779
7.305
498 .246
432.500
863.247

4.124.143,40
329.913,20
1.102.616,28
706.967,82
2.920 ,79
75 .523,09
10.708,48
587.438,00
406 .198,28
901.857,46

9,4%
44,8%
3,6%
15,0%

179.000,00

206.797,71

0,00

-187.044,30

:10u.uuu ,UU

~41!.,jl!L,ts:>

0,00

254.542,86

----

1.

Serveis exteriors
a) Arrendaments i canons
b) Reparacions i conservaci6
c) Serveis de professionals independents
d) Transports
e) Primes d'assegurances
f) Serveis bancaris i similars
g) Publicitat , propaganda i relacions publiques
h) Subministraments
1) Altres serve1s

2.

Tri buts

3.

Perdues, deteriorament i variaci6 de prov isions per
operacions comercials

JJ DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT
LJ PER DUES PROCEDENTS DE L 'IMMOBILITZA TI DESPESES
EXTRAORDINARIES

--3,9%
-6 ,0%
0,0%

-24 ,3%
46 ,6%
17,9%
-6 ,1%
4 ,5%

15,5%

--3,2%

1.

Resultats per alienacions i altres
Resultats excepcionals

0,00
0,00

252.742,86

2.

MJ DESPESES FINANCERES

0,00

54.834,73

--

1. Despeses financeres
b) Per deutes amb tercers
2. Variaci6 del valor raonable en instruments financers
b) lmputaci6 al resultat de l'exercici per actius financers
disponibles per a la venda

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

-----

3. Diferencies de canvi

0,00

155,71

4. Deteriorament i resultat per alienaci6 d'instruments
financers
a) Deteriorament i perdues
b) Resultats per alienacions i altres

0,00

54.679,02

0,00
0,00

54.679,02
0,00

NJ TOTAL DESPESES ( G + H +I+ J + L+MJ

17.268. 224,00

19.170.877, 13

11,0%

TOTAL DESPESES PRESSUPOSTARIS

17.268.224,00

19.170.877,13

11,0%

lsuPERAVIT PRESSUPOSTARI

1.800 ,00

120.690,07

-----
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ME MORIA
CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL,
ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2018, DE LA
CAMBRA OFICIAL DE COMER<; , INDUSTRIA, SERVEIS
I NAVEGACIO DE BARCELONA

1. Activitat de la corporaci6

1.1. Marc legal :
La Llei 4/2014 d' 1 d'abril , basica de les cambres oficials de comer9, industria,
seNeis i navegaci6, defineix les cambres com a corporacions de dret public amb
personalitat juridica pr6pia i plena capacitat d'actuaci6 per l'acompliment de les
seves finalitats i les funcions que te atribu"ldes per Llei .
La Llei estableix el mare legal que permet a les cambres assumir amb eficiencia
les seves competencies per seguir oferint serveis utils i de qualitat a les
empreses, atorgant-les-hi , entre d'altres, un paper rellevant en la
internacionalitzaci6 de les pimes, la consolidaci6 del teixit productiu , el
desenvolupament de la formaci6 professional dual , les tasques de mediaci6 del
conflicte entre empreses, tot consolidant un model de finanr;ament basat en els
ingresses per serveis, les aportacions voluntaries i la col·laboraci6 amb les
administracions publiques.
La Llei 4/2014 reforr;a el caracter de les cambres com entitats orientades a la
prestaci6 de seNeis a les empreses, i mante la seva naturalesa de corporaci6
de dret public, garantint aixi l'exercici de les funcions public-administratives que
tenen una especial rellevancia de cara a la regeneraci6 del teixit economic i la
creaci6 d'ocupaci6; i consagra la seva funci6 de representaci6, promoci6 i
defensa dels interessos generals del comerr;, la industria, els seNeis i la
navegaci6.
Les cambres s'han d'ajustar al que disposa aquesta nova llei i a les normes de
desenvolupament que siguin dictades per l'Administraci6 general de l'Estat o
per les comunitats aut6nomes amb competencia en la materia. Els hi es
aplicable, amb caracter supletori , la legislaci6 referent a l'estructura i
funcionament de les administracions publiques en all6 que sigui conforme amb
la seva naturalesa i funcions. La contractaci6 i el regim patrimonial es regeixen
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d'acord amb el dret privat, amb habilitaci6 d'un procediment que garanteixi les
condicions de publicitat, transparencia i no discriminaci6.
Les funcions de les cambres definides a la Llei 4/2014, es poden classificar de
la seguent forma :
•
•

Funcions publiques de caracter consultiu i de col ·laboraci6 amb les
administracions.
Funcions de caracter privat per impulsar les cambres com a entitats
de prestaci6 de serveis.

Aixl mateix, les funcions de caracter publico-administratiu de les cambres es
fixen en dos ambits:
Funcions publico-administratives amb caracter general fixades per la
llei basica.
Funcions publico-administratives determinades per l'administraci6
autonomica.
Es detallen a continuaci6 , les principals funcions publico-administratives de
caracter general, previstes a !'article 5.1 de la llei basica:
• Expedici6 de certificats relacionats amb el tratic mercantil.
• Recopilaci6 usos i costums mercantils i certificaci6 de la seva existencia.
• Col·laborar en el desenvolupament de plans per a !'increment de la
competitivitat i la internacionalitzaci6, en el foment de la innovaci6 i
transferencia tecnologica, la implantaci6 de la economia digital a les
empreses, la gesti6 de fons europeus per a la millora de la competitivitat.
• Organitzaci6 de l'FP en centres de treball i les accions d'FP Dual.
• Gestionar el cens public de totes les empreses, establiments, delegacions i
agencies de la seva demarcaci6.
• Col·laboraci6 amb les administracions en diversos camps com a organ de
suport i assessorament.
• Realitzaci6 d'actuacions mercantils per a la comprovaci6 del compliment dels
requisits legals i verificaci6 d'establiments.
Les principals funcions publico-administratives determinades per l'administraci6
autonomica, d'acord amb !'article 5.2 de la llei , s6n les seguents:
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• Organ de proposta de l'Administraci6 i de col·laboraci6 en l'elaboraci6, en el
desenvolupament, en l'execuci6 i en el seguiment dels plans per a I' increment
de la competitivitat i per a la creaci6 d'empreses.
• Elaboraci6 d'estadfstiques, enquestes i estudis.
• Promoure i cooperar en organitzaci6 de fi res.
• lnformar sobre projectes legislatius.
• Tramitaci6 programes publics.
• Promoci6 del turisme.
• lnformaci6 i orientaci6 sobre el procediment d'avaluaci6 i acreditaci6 per al
reconeixement de competencies adquirides per experiencia laboral.
Aixf mateix, la llei, al seu article 5.3, preveu que les cambres podran portar a
terme activitats de caracter privat en regim de lliure competencia amb especial
emfasi en establir serveis d'informaci6 i assessorament empresarial, aixf com
difondre i impartir formaci6 en relaci6 amb l'organitzaci6 i gesti6 de l'empresa,
la prestaci6 de serveis de certificaci6 i homologaci6, la creaci6 i gesti6 de borses
de franqufcies , de subproductes, de subcontractaci6 i de residus, aixf com
llotges de contractaci6 , i el desenvolupament d'activitats de mediaci6 i arbitratge
mercantil.
Per obtenir l'adequat desenvolupament de les seves funcions, les cambres
podran concertar convenis ambles administracions publiques, d'acord amb all6
previst per les lletres c) i d) de !'article 4.1 del text ref6s de la llei de contractes
del sector public i celebrar contractes en els que les administracions publiques
s'acomodaran a les prescripcions del citat text ref6s, aixf com fer servir els
restants instruments permesos per l'ordenament juridic vi gent.
Pel que fa a l'adscripci6 de les empreses a les cambres, la llei contempla que
totes les persones ffsiques o jurfdiques que exerceixin activitat comercial a la
demarcaci6 han de ser adscrites d'ofici per la Cambra corresponent, sense que
d'aix6 es desprengui cap obligaci6 econ6mica alguna ni cap tipus de carrega
admi nistrativa.
A partir de la informaci6 facilitada per l'administraci6 tributaria competent, les
cambres elaboraran el cens public d'empreses per a l'acompliment de les
funcions publico-administratives contemplades a la llei.
La Llei 4/2014 estableix tambe la creaci6 de la Cambra Oficial de Comerc;:,
lndustria, Serveis i Navegaci6 d'Espanya, la qual es va constituir al mes de
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novembre del 2014, i la defineix com una corporaci6 de dret public amb
personalitat jurfdica propia i capacitat d'obrar.
Els seus organs de govern estan formats per representants de les cambres,
representants de gran empreses de major contribuci6 i de les organitzacions
empresarials i d'autonoms i representants dels ministeris.
Les funcions de la Cambra d'Espanya, s6n les seguents:
• Representar el conjunt de les cambres davant les diverses instancies estatals
i internacionals.
• Coordinar i impulsar les accions que afecten el conjunt de les cambres
espanyoles.
• Elaborar i executar el Pia Cameral d'lnternacionalitzaci6 i el Pia de
Competitivitat a traves de convenis amb el Ministeri d'Economia i
Competitivitat.
• Vinculaci6 ambles cambres de comer9 espanyoles oficialment reconegudes
a !'estranger.
• Participaci6 en la gesti6 de fons europeus.
Aquest mare legislatiu s'haura de completar amb l'adaptaci6 de la normativa
autonomica, en el cas de Catalunya la Llei 14/2002 del Parlament de Catalunya ,
de 27 de juny, de les cambres oficials de comer9, industria i navegaci6 de
Catalunya.
En data 26 de setembre de 2017, es va publicar en el DOGC l'edicte pel qual
es va sotmetre a informaci6 publica l'Avantprojecte de llei , per6 no es va poder
concloure el tramit parlamentari necessari a causa de la dissoluci6 del Govern i
la convocatoria d'eleccions autonomiques per al 21 de desembre de 2017.
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1.2. Activitat de la Corporaci6
El Pia d'Activitat 2018, aprovat en la sessi6 del Pie de la Cambra de 20 de
desembre de 2017 , es el document de planificaci6 que recull el conjunt
d'actuacions i projectes que la Corporaci6 te previst desenvolupar durant el
periode de referencia.
Les !leis de cambres, i la normativa especifica que Ii es d'aplicaci6, configuren
el mare legal en el qual , a partir de les finalitats i funcions que Ii han estat
assignades, la Cambra ha de desenvolupar la seva activitat.
El Pia organitza aquesta activitat i en funci6 dels objectius que persegueix
l'estructura en eixos d'actuaci6, estrategics i de suport, en els quals cal
concentrar els esfor9os i recursos i, al temps , assigna els diferents projectes
operatius a les arees funcionals que s6n les encarregades de desenvolupar-los.
El mare economic, que es configura a partir de la formulaci6 del pressupost
anual, fa operatiu el mare estrategic establert, assignant els corresponents
recursos economics pel desenvolupament de les activitats i fixa , al seu temps,
els objectius d'ingressos per garantir el necessari equilibri economic i la
sostenibilitat del conjunt de l'activitat de la corporaci6 en l'exercici de les seves
funcions.
El Pia d'Activitat, i el pressupost que porta associat, exigeix un seguiment i
avaluaci6 continua dels objectius establerts , per introduir a temps els canvis o
adaptacions necessaries per corregir les desviacions que en la seva execuci6
es vagin produint.
Els eixos estrategics definits en aquest pla d'activitat, s6n els segi..ients:
1) Defensar l'interes general per impulsar el desenvolupament economic.
La Cambra , d'acord amb el que estableix la Llei, es una corporaci6 de dret
public i organ consultiu de les administracions publiques, amb les quals
col· labora, amb personalitat juridica propia i plena capacitat d'obrar per al
compliment de llurs fins. Entre d'altres funcions, pero de forma
destacable, te atribu'lda la representaci6, el foment i la defensa dels
interessos generals del comer9, la industria , els serveis i la navegaci6.
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La Cambra es una de les institucions mes representatives de la societat
civil catalana i punt de referencia per al m6n socioeconomic del pals.
Aquesta fita s'ha assolit gracies al posicionament actiu i a les propostes
en defensa dels interessos generals que la corporaci6 porta a terme a
traves dels seus organs de govern .
2) Promoure el
competitivitat.

creixement

economic

mitjarn;ant

la

millora

de

la

La competitivitat de l'empresa depen de la seva capacitat per dissenyar
una estrategia individual , adoptar les decisions adients per impulsar-la i
per avangar en un entorn complex i competitiu a partir del coneixement
sectorial i del producte.
Per donar resposta a aquest eix d'actuaci6, la Cambra posa a disposici6
de les empreses els diferents programes de diagnosi i acompanyament
empresarial , els programes sectorials desenvolupats amb l'Administraci6
en l'ambit del comerg, el turisme o els serveis, o l'assessorament i les
actuacions en l'ambit de l'energia, la innovaci6 i l'impuls per la
implementaci6 de l'economia digital ales empreses.
La Cambra tambe posa a disposici6 de les empreses el seu servei de
gesti6 de tramits per resoldre amb facilitat i de manera agil els tramits
administratius que les empreses han d'efectuar. Aquests tramits s6n els
relatius a la internacionalitzaci6, la certificaci6 digital i altres certificacions
mercantils, i, d'acord amb el conveni signat amb la Generalitat, els tramits
de l'OGE que permet gestionar qualsevol tramit administratiu, industrial o
de serveis inclosos en el cataleg de l'Oficina de gesti6 empresarial.
3) Ajudar a la internacionalitzaci6 de les empreses.
La internacionalitzaci6 es un eix transversal de primera magnitud
operativa i estrategica, ja que incideix de forma estructural en tots els
processes de creixement i expansi6 empresarial, tant pel que fa al
desenvolupament empresarial en els mercats exteriors, com per les
inversions estrangeres i la generaci6 d'acords internacionals.
La Cambra te la vocaci6 ferma de convertir-se en el facilitador de
referencia en l'operativa empresarial internacional, mitjangant les lfnies
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d'actuaci6 que anualment es defineixen en el Pia d'Acci6 Internacional
amb l'objectiu de desenvolupar, planificar, i operativitzar la
internacionalitzaci6 de les empreses, que es basen tant en el "Conveni
d'encarrec de gesti6 entre l'Administraci6 de la Generalitat de Catalunya,
mitjan9ant el Departament d'Empresa i Ocupaci6, i el Consell General de
les Cambres Oficials de Comer<;, lndustria i Navegaci6 de Catalunya" ,
com en el "Pia Cameral d'lnternacionalitzaci6" de la Cambra d'Espanya .
4) Potenciar la qualificaci6 professional com element de competitivitat
La qualificaci6 professional es un factor decisiu per al foment de
l'excel·lencia i el pilar per crear un entorn empresarial competitiu. Una
qualificaci6 professional de qualitat del capital huma constitueix un factor
decisiu de creixement per a les nostres empreses i per al conjunt de
l'economia del pals.
Les linies de treball de desenvolupament d'aquest eix s6n: la formaci6
empresarial, les practiques d'alumnes a les empreses i els programes de
qualificaci6 i ocupaci6, en el mare del Sistema de Garantia Juvenil.
Els eixos de suport, definits al Pia d'Activitat, s6n:
1) La Xarxa d'oficines de les delegacions i punts de servei al territori .
2) L'organitzaci6 i els recursos al servei de les activitats de negoci.
3) L'optimitzaci6 dels actius de la Cambra.
Les principals fites que es van fixar en el mare economic del pressupost 2018,
van ser les seguents:
L'impuls al desenvolupament i execuci6 de programes, finan<;ats
amb fons europeus, en els que la Camara de Espana i la Fundaci6n
lncyde actuen d'organismes intermedis.
L'execuci6 del conveni amb la Generalitat, a traves del Consell de
cambres de Catalunya.
L'obtenci6 de nous programes europeus, derivats de convocatories
obertes.
El creixement en els ingressos per serveis, on destaca l'explotaci6
dels actius.
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La inflexi6 de la despesa estructural , motivada pel creixement
d' activitat prevista.
L'activitat desenvolupada al llarg de l'any ha permes tancar l'exercici amb un
creixement dels ingressos de l'activitat del 14,8% en relaci6 al liquidat a l'exercici
anterior. Dins d'aquesta partida , els ingressos per prestaci6 de serveis s'han
situat en 11 M d'euros, amb un creixement del 3% , i els ingressos per execuci6
de programes i subvencions finalistes han donat un salt quantitatiu molt
important, amb un creixement del 41 %, arribant als 7,5 M d'euros.
En relaci6 a les despeses, aquest major nivell d'activitat de la corporaci6 en
relaci6 al 2017, s'ha plasmat en un increment de la despesa directa de l'activitat
del 32%, mentre que la despesa d'estructura i de personal presenten un
creixement del 7%.
El resultat operatiu obtingut ha estat de 494 milers d'euros i, que un cop
aplicades les amortitzacions, financers i recurs cameral , presenta un resultat
comptable i pressupostari de 120 milers d'euros.
Les xifres que originen aquests % es troben en el quadre de la nota 2.3
d'aquesta memoria, "liquidacions pressupostaries exercicis 2016 a 2018".
Aquest resultat pressupostari consolida l'equilibri obtingut al perfode 2015-2017
i es el resultat final de les mesures adoptades als exercicis precedents en quant
a la reorientaci6 del model de prestaci6 de serveis, als esfon;:os de contenci6 i
optimitzaci6 de la despesa i l'estructura, i de l'activitat desenvolupada en aquest
exercici , tant a nivell d'activitat recurrent de prestaci6 de serveis, com de l'impuls
que s'ha donat als programes derivats dels acords amb la Camara de Espana i
amb la Fundaci6 lncyde.
D'entre les principals lfnies d'activitat desenvolupades en aquest exercici,
destaquem les seguents:
lmpuls i consolidaci6 del "Programa Integral de Cualificaci6n y
Empleo" (PICE), iniciat al 2015 i que es desenvolupa pel conjunt de
cambres territorials a partir dels convenis signats a nivell estatal per
la Camara de Espana. Aquest programa, que compta amb el
cofinangament del Fons Social Europeu , es un conjunt d'accions
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d'orientaci6, formaci6 i apropament a les empreses que persegueix
l'ocupaci6 dels joves amb edats com preses entre 16 i 29 anys.
Execuci6 de programes de la Camara de Espana relatius a
lnternacionalitzaci6, Comer9, Turisme i TIC.
Reedici6 del programa "Joves per Emprendre", corresponent al
projecte presentat per la Cambra a les convocatories 2017-2018 i
2018-2019 per Catalunya d' ltinerarios de Emprendimiento Juvenil de
la Fundaci6n lncyde.
Execuci6, amb el conjunt de cambres catalanes , del conveni de
col ·laboraci6 signat entre l'Administraci6 de la Generalitat de
Catalunya i el Consell general de les cambres de Catalunya, pel qual
es desenvolupen actuacions en I' ambit de la iniciaci6 a l'exportaci6, la
gesti6 de tramits empresarials, el suport als emprenedors i actuacions
en l'ambit industrial i del turisme .
A l'apartat d'ingressos, cal destacar tambe l'explotaci6 del patrimoni
immobiliari corresponent tant a la cessi6 d'espais de la Casa Llotja,
com a l'arrendament de les plantes inferiors de l'edifici Diagonal.

Aquest conjunt d'actuacions s'ha portat a terme sense obviar l'activitat que la
Cambra, com a corporaci6 de dret public, ha de mantenir i que respon a l'objectiu
estrategic de la defensa dels interessos generals de les empreses i el
desenvolupament economic del paf s. Els estudis economics i el posicionament en
infraestructures, la participaci6 de les empreses en les comissions consultives, i la
col·laboraci6 amb institucions internacionals, nacionals i locals que comparteixen la
voluntat de promoure el desenvolupament economic permeten mantenir la Cambra
com un referent quant a la presencia i capacitat de representaci6 dels interessos
empresarials.
L'lnforme anual de govern corporatiu i memoria anual d'activitats, que es publica en
el nostre web corporatiu, ofereix el recull en detail de les actuacions que s'han portat
a terme en els diferents ambits de l'activitat.
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2. Bases de presentaci6 dels comptes anuals
2.1 . lmatge fidel :
a) Els comptes anuals de l'exercici 2018 adjunts han estat formulats pel
Comite Executiu a partir dels registres comptables de la Cambra, a 31 de
desembre de 2018. S'hi ha aplicat els principis comptables i criteris de
valoraci6 recollits en el Pia General de Comptabilitat aprovat pel Reial
decret 1514/2007, de 16 de novembre; els de la lnstrucci6 del Secretari
General del Departament d'lnnovaci6, Universitat i Empresa, de 28 de
novembre de 2008, adaptat a les especificitats de les cambres oficials de
comer<;, industria i navegaci6 de Catalunya i del Consell General de les
cambres , i els de la resta de disposicions legals vigents en materia
comptable. Mostren aixf una imatge fidel del patrimoni, de la situaci6
financera i dels resultats de la cambra , a mes de la veracitat dels fluxes
incorporats en l'estat de fluxes d'efectiu.
b) No existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel ,
no s'hagin aplicat disposicions legals en materia comptable.
2.2. Comparaci6 de la informaci6:
Als efectes de l'obligaci6 que estableix !'article 35.6 del Codi de Comer<;, i
als efectes derivats de l'aplicaci6 del principi d'uniformitat i del requisit de
comparabilitat, en els comptes anuals corresponents a I' exercici 2018 es
presenten comparatius amb l'exercici anterior.

2.3. Aspectes critics de la valoraci6 i estimaci6 de la incertesa
L'any 2015 va significar el final del perfode transitori iniciat amb la
promulgaci6 del RDL 13/2010, que ha comportat el canvi de model cameral
de prestaci6 de serveis i, al temps, l'enfocament cap a l'execuci6 de
programes publics, iniciat a l'any 2012 , a partir del conveni signat amb la
Generalitat i consolidat amb el desplegament de la Llei 4/2014, basica de
cambres i de la constituci6 de la Camara de Espana.
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L'evoluci6 de les liquidacions pressupostaries des de la promulgaci6 del
RDL 13/2010, mostra clarament el proces d'ajust gradual portat a terme per
la corporaci6, que ha permes anar reduint any darrera any l'efecte de la
desaparici6 del recurs cameral permanent, fins aconseguir la fita de
l'EBITDA positiu i liquidaci6 equilibrada dels comptes a l'exercici 2015,
consolidaci6 en els exercicis posteriors.
En aquesta linia, les liquidacions pressupostaries del perfode 2016-2018 ,
mostren l'evoluci6 creixent de les magnituds economiques , destacant
!'increment d'ingressos per l'execuci6 de Programes i subvencions, la qual
cosa comporta el corresponent increment de les despeses operatives,
especialment les d'activitat.
liquidaci6
lngressos per seMis
Programes i sub1.encions

liquidaci6

liquidaci6

pressupost

2016

2017

2018

2019

10.387.118

10.683.310

10.981.748

11.074.242

4.462.715

5.336.078

7.514.905

7.564.713

193.500

182.959

102.000

1.150.000

15.043.333

16.202.347

18.598.653

19.788.955

Despeses de l'acti\iitat

6.028.460

7.146.155

9.388.716

9.524.063

Estructura

2.410.684

2.449.011

2.618.511

2.781 .051

aportacions DL3/2017 i Llei 4/2014
lngressos de l'activitat

Personal
Despesa operativa
Recurs Cameral Permanent
Amortitzacions
Resultat financer i extraordinaris
RCP financers i amortitzacions

Resultat de l'exercici

5.519.754

5.652.858

6.096.881

6.557.841

13.958.898

15.248.024

18.104.108

18.862.955

18.206

50.645

651.914

0

-1.080 .080

-952.126

-948.383

-940 .000

35.611

17.754

-77 .386

14.000

-1.026.263

-883.727

-373.855

-926.000

58.172

70.596

120.690

0

L'evoluci6 de l'activitat de la Corporaci6 te tambe el seu reflex i continunat
en el pressupost 2019, aprovat pels organs de govern, el qual, d'acord amb
els requeriments reglamentaris , es presenta equilibrat.
En el mateix, destaca la incorporaci6 dels ingresses provinents de les
aportacions de les empreses que formaran part del Pie, d'acord amb allo
que estableix el Decret llei 3/2017 de mesures urgents per a la celebraci6
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d'eleccions ales cambres catalanes, i el reglament de Regim Interior de la
Cambra en ser considerades empreses de major aportaci6 voluntaria .

2.4

Elements recollits en diverses partides:
Els immobles de la Cambra es recullen en dues partides del balan9:
- La part dels immobles pels quals s'obtenen rendes per arrendaments
esta classificada com a inversions immobiliaries, per import de
1.194.178,83 euros el qual representa el seu valor de cost en proporci6
a la superffcie que s'arrenda (a l'exercici anterior, l'import era de
1.209. 703, 76 euros) (Nota 6).
- La resta dels immobles, d'us per a l'activitat institucional de la Cambra,
esta classificada com a immobilitzat material, per import de
5.988.896,69 euros (a l'exercici anterior, l'import era de 6.098.266,45
euros) (Nota 5).

3. Aplicaci6 d'excedents

Repartiment
Excedent del exercici (resultat del pressupost ordinari)

Import
120.690,07

TOTAL

120.690,07

Aplicaci6
A reserves l.Qluntaries

Import
120.690,07

TOTAL

120.690,07
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4. Normes de registre i valoraci6
4.1. lmmobilitzat intangible:
L'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu cost, ja sigui aquest el
preu d'adquisici6 o el cost de producci6.
Despres del reconeixement inicial, l'i mmobilitzat intangible es valora pel seu
cost menys l'amortitzaci6 acumulada i, en el seu cas , l'import acumulat de les
correccions per depreciaci6 registrades .
Per cada immobilitzat intangible s'analitza i determina si la vida util es definida
o indefinida.
Els actius intangibles que tenen vida util definida s'amortitzen sistematicament
en funci6 de l'estimaci6 de la seva vida util i del seu valor residual. Els metodes
i perfodes d'amortitzaci6 que s'apliquen s6n revisats en cada tancament
d'exercici i, si escau , ajustats de manera prospectiva.
Almenys al tancament de l'exercici , s'avalua l'existencia d'indicis de
depreciaci6; en aquest cas, s'estimen els imports recuperables, i s'efectuen les
correccions valoratives que corresponen.
La Cambra reconeix comptablement qualsevol perdua que hagi pogut produirse en el valor registrat d'aquests actius amb origen en la seva depreciaci6,
utilitzant-se com a contrapartida l'epfgraf "Perdues netes per depreciaci6" del
compte de perdues i guanys.
En el present exercici , aixf com en el exercici anterior, no s'han reconegut
"Perdues netes per depreciaci6" derivades dels actius intangibles.
No existeix cap immobilitzat intangible amb vida util indefinida , mentre que, pel
que fa a les aplicacions informatiques, s'estima una vida util de 5 anys.
Les reparacions que no representen una ampliaci6 de la vida util i els costos
de manteniment s6n carregats al compte de perdues i guanys en l'exercici que
es produeixen.
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4.2. Bens integrants del patrimoni historic i cultural :
Els diversos conceptes compresos en el patrimoni historic i cul tural es valoren
pel seu preu d'adquisici6, i aquests bens no s'amortitzen.
S' inclouen en el preu d'adquisici6 les despeses de condicionament, d'acord
amb les caracteristiques originals , i no formen part del patrimoni historic i
cultural les instal·lacions i els elements diferents dels consubstancials que
formin part d'aquests o del seu guarniment, encara que tinguin caracter de
permanencia. Aquestes instal ·lacions i aquests elements s'inscriuen al balanc;
en la partida corresponent a la seva naturalesa.
Al tancament de l'exercici , no existeixen indicis de depreciaci6 de valor dels
imports registrats en la corresponent partida de l'actiu.

4.3. lmmobilitzat material :
Es valora pel seu preu d'adquisici6 que inclou , a mes de l'import facturat net
de descompte, totes les despeses addicionals i directament relacionades que
es produeixen fins que es posen en condicions de funcionament. La Cambra
inclou, en el cost de l'immobilitzat material que necessita un periode de temps
superior a un any per estar en condicions d'us o explotaci6, les despeses
financeres relacionades amb el financ;ament especific o generic directament
atriburble a l'adquisici6 o construcci6.
Al tancament de l'exercici, o sempre que existeixen indicis de perdues de valor,
la Cambra revisa els imports en els llibres dels seus immobilitzats materials per
determinar si hi ha indicis que aquests actius hagin sofert alguna perdua per
deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici , !'import recuperable de
l'actiu es calcula amb l'objectiu de determinar l'abast de la perdua per
depreciaci6 de valor.
En els exercicis 2018 i 2017 , la Cambra no ha registrat perdues per depreciaci6
de l'immobilitzat material.
Els costos d'ampliaci6 o millora que donen lloc a un augment de la capacitat
productiva, o a un allargament de la vida util dels bens s6n incorporats a l'actiu
com a major valor del mateix.
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L'amortitzaci6 dels elements de l'immobilitzat material es realitza des del
moment en que estan disponibles per posar-los en condicions de funcionament
de forma lineal durant la seva vida util estimada, considerant un valor residual
nul.

4.4. Inversions immobiliaries:
La Cambra classifica com a inversions immobiliaries aquells actius no corrents
que s6n immobles i que es destinen per obtenir rendes enlloc d'usar-los per a
la prestaci6 de serveis, diferents al lloguer, o per a finalitats administratives.
Per a la valoraci6 de les inversions immobiliaries s'utilitzen els criteris de
l'immobilitzat material per als terrenys i construccions , considerant la superficie
que es destina a la seva explotaci6 mitjanc;:ant els contractes d'arrendament
corresponents.

4.5. Arrendaments:
Els actius arrendats a tercers sota contractes d'arrendament operatiu es
presenten d'acord amb la seva naturalesa, resultant de l'aplicaci6 dels principis
comptables que es desenvolupen en els apartats de l'immobilitzat material i
intangible. Els ingressos procedents dels arrendaments operatius es
reconeixen com a ingressos de manera lineal al llarg del venciment de
l'arrendament.
Quan la Cambra actua com a arrendataria, les despeses de l'arrendament es
carreguen al compte de perdues i guanys en funci6 dels acords i de la vida del
contracte, considerant que la propietat del be arrendat i substancialment tots
els riscos i avantatges que recauen sobre el be romanen en l'arrendador.

4.6. Instruments financers :
La Cambra te registrats en el capitol d'instruments financers aquells contractes
que donen lloc a un actiu financer en una entitat i, simultaniament, a un passiu

ON6337526

CLASE

a.a
16

financer o a un instrument de patrimoni en una altra entitat. Es consideren com
a in struments financers , els seguents:

a) Actius financers:
Efectiu i altres actius liquids equivalents. L'efectiu en cai xa i banes,
diposits a la vista i altres inversions a curt termini d'alta liquiditat, am b
un venciment no superior als tres meses des de la data d'adquisici6 i
que no tinguin rise de canvis en el seu valor.
Comptes a cobrar per Recurs Camera! Permanent i per operacions
comercials (clients i deutors diversos) .
Inversions en instruments de patrimoni.
Altres actius financers com diposits en entitats de credit, bestretes i
credits al personal , fiances i diposits constituns.

b) Passius financers:
Debits per Recurs Camera! Permanent per operacions comercials
(prove'fdors i creditors diversos).
Deutes amb entitats de credit.
Altres passius financers: deutes amb tercers, com els prestecs i credits
financers rebuts de persones o empreses que no siguin entitats de
credits, incloent els sorgits en la compra d'actius no corrents, fiances i
diposits rebuts i desemborsaments exigits per tercers sobre
participacions.

Els actius i passius financers , a efecte de la seva valoraci6 , es classificaran
en alguna de les categories seguents:
4.6.1. Prestecs i partides a cobrar:
Prestecs i comptes per cobrar: es registra el seu cost amortitzat,
corresponent a l'efectiu entregat, menys les devolucions del principal
efectuades, mes els interessos meritats no cobrats en el cas del
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prestecs, i el valor actual de la contraprestaci6 realitzada en el cas dels
comptes per cobrar.
Els credits per operacions comercials amb venciment no superior a un
any i que no tinguin un tipus d'interes contractual , es valoren pel seu
valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no
sigui significatiu.
El Recurs Camera! Permanent, amb venciment inferior a l'any, i els
credits generats per aquest concepte es valoren pel seu valor nominal.
La Cambra registra la depreciaci6 de valor per la diferencia existent
entre !'import previsiblement a recuperar dels comptes a cobrar del
Recurs Camera! Permanent i el valor en llibres pel qual es troben
registrades.
La depreciaci6 de valor dels rebuts del Recurs Camera! Permanent
emesos en anys anteriors es troba totalment dotada.

4.6.2. Altres actius financers registrats a valor raonable amb canvis en el
compte de perdues i guanys:
La Cambra classifica els actius financers a valor raonable amb canvis
en el compte de perdues i guanys en el moment del seu reconeixement
inicial nomes si aixi s'elimina, o es redueix significativament la no
correlaci6 comptable entre actius i passius financers.
Els actius financers esmentats es valoren pel seu valor raonable,
comptabilitzant els canvis en el compte de perdues i guanys.

4.6.3. Inversions disponibles per a la venda:
Les inversions registrades en aquesta categoria corresponen quasi en
la seva totalitat a inversions en instruments de patrimoni financers,
amb una inversi6 inferior al 20 %. Aquestes inversions figuren en el
balan9 al tancament adjunt, pel seu valor raonable quan es possible
determinar-lo de forma fiable. En el cas de participacions en societats
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no cotitzades, si el seu valor de mercat no es possible determinar-lo
de manera fiable , es valora pel seu cost d'adquisici6 amb les
correccions valoratives per depreciaci6 estimades segons all6 que
esta descrit en les normes de valoraci6 de les inversions en el
patrimoni d'empreses dominades per la Cambra, i no es registra la
reversi6 de la correcci6 valorativa reconeguda en exercicis anteriors.

4.6.4. Inversions en entitats dominades per la Cambra, multigrup
associades:
Les inversions en empreses dominades per la Cambra, multigrup i
associades, es valoren inicialment pel seu cost, que equival al valor
raonable de la contraprestaci6 entregada mes les despeses de
transacci6.
Al tancament de l'exercici , la Cambra procedeix a avaluar si existeix
depreciaci6 de valor de les inversions. Les correccions valoratives per
depreciaci6, i en el seu cas la reversi6, es comptabilitzen com a
despesa o ingres, respectivament, en el compte de perdues i guanys.
La Cambra estima que existeix evidencia objectiva que els instruments
de patrimoni s'han deteriorat, quan despres del seu reconeixement al
principi s'estima que no es podra recuperar el seu valor inicial a curt i
mig termini com a consequencia de l'evoluci6 negativa dels seus
resultats i patrimoni, a excepci6 que existeixi una miller evidencia al
respecte.

4.6.5. Debits i partides a pagar:
Els debits i comptes a pagar inicialment es registren per l'import rebut,
net de costos incorreguts en la transacci6. Les despeses financeres, i
els costos de transacci6 , es comptabilitzen en el compte de perdues i
guanys segons el criteri de meritaci6 utilitzant el metode de l'interes
efectiu .
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L'import meritat i no liquidat s'afegeix a !'import en llibres de
!'instrument, en la mesura en que no es liquiden en el perfode en que
es produeixen.
Els debits per operacions comercials amb venciment no superior a un
any i que no tinguin un tipus d'interes contractual, es valoren pel seu
valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxes d'efectiu no
sigui significatiu .
4.6.6. Criteris aplicats per al registre de baixa d'actius i passius financers:
La Cambra dona de baixa un actiu o part del mateix quan expira, i dona
de baixa un passiu quan l'obligacio s'ha extingit.
4.6.7. lmputacio dels ingresses o despeses provinents dels instruments
financers:
Els interessos meritats es reconeixen utilitzant el metode del tipus
d'interes efectiu. I els dividends, quan es declara el dret a percebre'ls.

4.7. Transaccions en moneda estrangera:
Les operacions realitzades en moneda estrangera es registren al tipus de canvi
vigent en el moment de la transaccio. Durant l'exercici, les diferencies que es
produeixen entre el tipus de canvi comptabilitzat i el que es troba en vigor a la
data de cobrament o pagament es registren com a resultats financers en el
compte de resultats.

4.8. lmpostos sobre beneficis:
La despesa (ingres) per impost sobre beneficis es !'import que, per aquest
concepte, es merita durant l'exercici i que compren tant la despesa (ingres) per
impost corrent, com per impost diferit.
Tant la despesa (ingres) per impost corrent, com diferit es registra al compte
de perdues i guanys.
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No obstant, es reconeix al patrimoni net l'efecte impositiu relacionat amb
partides que es registren directament al patrimoni net.
Els actius i passius per impost corrent es valoraran per les quantitats que
s'espera pagar o recuperar de les autoritats fiscals , d'acord amb la normativa
vigent aprovada i pendent de publicaci6 a data de tancament de l'exercici.
Els impostos diferits es calculen , d'acord amb el metode del passiu, sobre les
diferencies temporals que sorgeixen entre les bases fiscals dels actius i
passius i els seus valors en llibres.
Malgrat aix6, si els impostos diferits sorgeixen del reconeixement inicial d'un
actiu o un passiu en una transacci6 diferent d'una combinaci6 de negocis que
en el moment de la transacci6 no afecta , ni al resultat comptable, ni a la base
imposable de !'impost, no es reconeixen. L'impost diferit es determina aplicant
la normativa i els tipus impositius aprovats, o a punt d'aprovar-se, en la data
del balanc; que s'espera aplicar quan el corresponent actiu per impost diferit
es realitzi, o el passiu por impost diferit es liquidi.
Els actius per impost diferit es reconeixen en la mesura en que resulti probable
que es vagi a disposar de beneficis fiscals futurs amb els que poder compensar
les diferencies temporals.
Al ser la Cambra una Corporaci6 de dret public, als efectes de l'impost de
societats tributa d'acord amb el regim d'entitats parcialment exemptes.
4.9. Procediments de gesti6 i cobrament del Recurs Camera! Permanent:
La nova Llei 4/2014 estableix que la supressi6 del Recurs Cameral Permanent,
no altera I' exigibilitat de les quotes pendents no prescrites, meritades d'acord
amb la Llei 3/93.
A partir de l'exercici 2013, la Cambra va cedir a l'AEAT la gesti6 de les quotes
pendents de pagament. De forma mensual , i mitjanc;ant la Camara de Espana
que centralitza i coordina aquesta operativa, es van rebent les liquidacions , de
caracter ja residual, corresponents a les quotes efectivament cobrades per
l'AEAT.
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4.10. Ingresses de l'activitat :
Els ingresses s'imputen en funci6 del criteri de meritaci6 am b independencia
del moment en que es produeixi el corrent monetari o finance r derivada d'ells.

4.11 . Provisions i contingencies:
Les obligacions existents a la data del balan<; de situaci6, sorgides com a
consequencia de successes passats dels que poden derivar-se perjudicis a la
Cambra, i que el seu import i moment de cancel ·laci6 s6n indeterminats, es
registren en el balanc; de situaci6 com a provisions pel valor actual de l'import
mes probable que haura de desemborsar-se per cancel ·lar l'obligaci6.
En base a les quantitats reclamades en els contenciosos interposats pel
Recurs Cameral Permanent, es realitza la corresponent provisi6 per litigis.
La Cambra, a la data de tancament, no te contingencies d'acord amb les
definicions i criteris que estableix el Pia General de Comptabilitat.

4.12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental:
L'activitat de la Cambra no requereix inversions ni actuacions especifiques
destinades a la protecci6 i millora del medi ambient.
No obstant aix6, per a les inversions en actius es considera la incorporaci6 de
components que minimitzin l'impacte mediambiental derivat del seu us.
No es perceben subvencions de naturalesa mediambiental , ni cap altre ingres
com a consequencia d'activitats relacionades amb el medi ambient.

4.13. Criteris emprats per al registre i valoraci6 de les despeses de personal, en
particular, els referits a compromises per pensions :
Les despeses de personal es comptabilitzen pel criteri de meritaci6. En relaci6
amb el sistema retributiu , es mante all6 definit en el tercer Conveni Col·lectiu
2017-2019 (desembre 2017).
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El sistema de previsi6 social complementaria d'aportaci6 definida per a tots els
treballadors/totes les treballadores de la Cambra, esta instrumentat a traves
d'un Pia de Pensions d'Ocupaci6. D'acord amb all6 que preveu el nou Conveni
col· lectiu signat, les aportacions al Pia de Pensions han quedat congelades
segons la formula prevista a la disposici6 final primera del seu Reglament fins
que s'arribi a un nou acord, de manera que tan sols es produeix una aportaci6
individual (mica anual per un import de 100 euros per a l'any 2017 i de 150
euros per als anys 2018 i 2019.

4.14. Subvencions, donacions i llegats:
No s'han rebut subvencions de capital.

4.15. Criteris utilitzats en transaccions entre parts vinculades:
Les operacions entre la Cambra i les entitats dependents i associades, amb
independencia del grau de vinculaci6 , es comptabilitzen d'acord amb les
normes generals. Els elements objecte de les transaccions que es realitzen es
comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor raonable. La valoraci6
posterior es realitza d'acord amb all6 que esta previst en les normes particulars
per els comptes que correspongui.
Aquest criteri es d'aplicaci6 en cas d'existir operacions amb altres parts
vinculades definides en la norma 15a d'elaboraci6 dels comptes anuals,
recollida en el Pia General de Comptabilitat.
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5. lmmobilitzat material

5.1. Els moviments registrats en aquests comptes es detallen a continuaci6, i als
efectes comparatius s'inclouen tambe els corresponents a l'exercici 2017:

2018
Saldo inicial brut
(+) Adqui sicions de l'exercici , incloses les ampliacions i millores
(+/·) Augments/disminucions per transferencies o traspassos
(-) Sortides o baixes

Saldo final brul
Saldo incial Amortitzaci6 Acumulada
(+) Dotaci6 a l'amortitzaci6 de l'exercici
(+/-) Augments/disminucions per transferencies o traspassos
(-) Sortides o baixes

Saldo final amortitzaci6 acumulada
Saldo final net immobilitzat material

2017
Saldo inicial brut
(+) Adquisicions de l'exercici, incloses les ampliacions i millores
(+/-) Augments/disminucions per transferencies o traspassos
(-) Sortides o baixes

Saldo final brut
Saldo incial Amortitzaci6 Acumulada
(+) Dotaci6 a l'amortitzaci6 de l'exercici
(+/-) Augmentsldisminucions per transferencies o traspassos
(-) Sortides o baixes

Saldo fi nal amortitzaci6 acumulada
Saldo final net immobilitzat material

Terrenys i
construccions

lnstal·lacions i altre
lmmobiltzat en
immobilitzat
curs i bestretes
material

Total

8.458.570,85

24.809.064,12

1.360.198,84 34.627.833,81

0,00
0,00
0,00

690.456,97
0,00
-4.307.851 ,58

145.185,47 835.642,44
0,00
0,00
0,00 -4.307.851 ,58

8.458.570,85
2.360.304,40

21.191.669,51
20.959.086,41

1.505.384,31 31.155.624,67
0,00 23.319.390,81

109.369,76
0,00
0,00

660.579,16
0,00
-4. 055.108,72

0,00 769.948,92
0,00
0,00
0,00 -4.055.108,72

2.469.674, 16
5.988.896, 69

17.564.556,85
3.627.112,66

0,00 20.034.231 ,01
1.505.384,31 11.121.393,66

Terrenys i
construccions

lnstaHa cions i altre
lmmobiltzat en
immobilitzat
curs i bestretes
material

Total

9.264.714,41

23. 640.851 ,92

1. 397.453,37 34.303.019,70

0,00
-806.143,56
0,00

1.1 12.667,28
71.334,38
-15.789,46

34.079,85 1.146.747,13
-71 .334,38 -806. 143,56
0,00
-15.789,46

8.458.570,85
2.461. 814,67

24.809.064, 12
20.364.454,05

1.360.198,84 34.627.833,81
0,00 22.826.268,72

116.353,41
-217.863,68
0,00

610.421,82
0,00
-15.789,46

2.360.304,40
6.098.266,45

20.959.086,41
3.849.977,71

0,00
0,00
0,00

726.775,23
-217.863,68
-15.789,46

0,00 23.319.390,81
1.360.198,84 11.308.443,00
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-

Vides utils: les amortitzacions es calculen de forma lineal per a cada element
a partir del mes seguent a la seva adquisici6, d'acord amb els coeficients
seguents:
Edificis:
lnstal·lacions :
Mobiliari :
Equipaments per a proces d'informaci6:
Altres immobilitzat:

1%-2%
6,5 %
10 %
20 %
10 %

No hi ha compensacions de tercers per elements d'immobilitzat material.
-

Tots els elements inclosos dintre d'aquest epigraf estan directament
afectats a l'activitat duta a terme per la Cambra.

L'import dels elements totalment amortitzats i en us a 31/12/2018
comparativament a 31/12/2017, s6n els seguents:

Construccions
Resta elements

2018

2017

5.276 ,03

5.276,03

11.620.211,39

13.940.358,12
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Durant l'exercici 2018 s'han dut a terme les seguents baixes :
lnstal·lacions amb un valor d'adquisici6 de 1.905.868,38 euros i una
amortitzaci6 acumulada de 1.656.525,38 euros, generant una perdua
de 249.343,00 euros.
Mobiliari amb un valor d'adquisici6 de 165.956,48 euros i una
amortitzaci6 acumulada de 164.888,32 euros, generant una perdua de
1.068, 16 euros.
Hardware i equips tecnics audiovisual amb un valor d'adquisici6 de
2.232.940,39 euros i una amortitzaci6 acumulada de 2.230.608,69
euros, generant una perdua de 2.331,70 euros.
Altre immobilitzat material amb un valor d'adquisici6 de 3.086,33 euros
i una amortitzaci6 acumulada de 3.086,33 euros. No genera cap
perdua .

Durant l'exercici 2018 s'han dut a terme les altes indicades (veure la nota
5.2 Pressupost extraordinari de inversions).
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5.2. Pressupostos extraordinaris d'inversions:
Els moviments de l'any corresponents a pressupostos extraordinaris d'inversi6
han estat els seguents:
Pressupostos tancats pendents de liquidaci6:
Dotaci6 pressupostaria
Dotaci6 inicial

Aplicacions
Elcerc. en curs

Rom anent

Pressupost n°123/17
Inversions corrents de l'immobilitzat intangible
i material de l'any 2018
Data de fo rmalitzaci6 20/12/17
lnmobles
lnstal.lacions
M:lbiliari

445.000,00
440.000,00
5.000 ,00

479.524,36
468 083,40
11.440,96

-34.524,36

Tecnologies
Software
Hardware

330.000 ,00
263.000 ,00
67.000 ,00

229.958 ,21
169.565 ,88
60.392 ,33

100.041,79

775.000,00

709.482,57

65.517,43

Aquest pressupost es liquidara juntament amb
d'ingressos i despeses de l'exercici 2018.

Dotaci6 pressupostaria
Dotaci6 inicial

el pressupost ordinari

Aplicacions
Exerc. anteriors Ex ere. en curs

Rom anent

Pressupost n' 121 /16
Adequaci6 del local comercial e
instal.lacions del edifici Diagonal
Data de formalitzaci6 27/12/2016
lnmobles
lnstal.lacions

1.848 .500 ,00

749.447 ,11

150.540,28

948.512 ,61

Aquest pressupost es va tancar a princ1p1s de l'exercici 2018 per un import
total de 899.987,39 euros i es va liquidar juntament amb el pressupost ordinari
d'ingressos i despeses de l'exercici 2017.
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Dotaci6 pressupostaria
Dotaci6 inicial

Aplicacions
Ex ere. en curs

Ex ere. anteriors

Romanent

Pressupost n' 107/08*
Projecci6 de la nova seu d'oficines i serve is
Data de formalitzaci6: 23/10/2008
Projecci6 de la nova seu d'oficines i sef"\€is

___ __

2.050.000 ,00 .__ 976.014 ,12 _,___ 145.185,47
___.

928.800,41

(*)Projecte de nova seu d'oficines i serveis al districte del 22@.

En data 14 de mare; de 2006, es va signar per part de l'Ajuntament de
Barcelona, la societat Privada Municipal 22@bcn, SA i la Cambra de Barcelona
el "Conveni regulador def dret de superficie a favor de la Cambra Oficial de
Comer<;, lndustria i Navegaci6 de Barcelona respecte de la finca de propietat
municipal situada a l'Avinguda Diagonal amb el carrer Selva de Mar'', pel qual
el municipi cedeix per un termini de 75 anys, una parcel ·la de 1.250 m2 situada
a Diagonal/Selva de Mar, amb 20.500 m 2 edificables, amb la finalitat que la
Cambra construeixi un edifici singular de 21 plantes que haura de destinar a la
nova seu d'oficines i serveis. Tambe l'Ajuntament concedeix un dret d'opci6 de
compra sobre el terreny a la Cambra, a exercitar en el periode de 10 anys, a
comptar des de la formalitzaci6 en escriptura publica del dret de superficie. En
data 20 de desembre de 2006, es va atorgar l'escriptura publica de constituci6
del dret de superficie a favor de la Cambra de Comerc; de Barcelona.
Complementariament l'Ajuntament de Barcelona va aprovar, en data 26
d'octubre de 2007, la concessi6 per a l'us privatiu del subsol de domini public
en el terreny de propietat municipal destinat a zona verda situat a l'illa
delimitada pels carrers Pujades, Provenc;als, Selva de Mari Avinguda Diagonal
amb la finalitat que la Cambra pugui construir l'aparcament soterrani. Aquesta
concessi6 va ser elevada a escriptura publica en data 13 de febrer de 2008.
Com a consequencia de l'aixecament topografic portat a terme i de la proposta
resultant del projecte basic, es va posar de manifest la necessitat de tramitar
una modificaci6 puntual del planejament per ajustar els parametres urbanistics
a noves alineacions i subsol. Aquestes modificacions van ser aprovades pel
Consell Plenari de l'Ajuntament en sessi6 del 2 d'octubre de 2009.
A aquest efecte, en data 27 de juliol de 2010 es van novar parcialment les
escriptures per ajustar els citats parametres (1.153,86 m2 de dret de
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superffcie, mantenint el sostre edificable de 20.500 m2, i 2.150 m2 de
concessi6 d'us privatiu del subs61) i fixar de nou els terminis de carencia i opci6
de compra que comencen a comptar des de la nova data d'escriptura. Aixf
mateix es va incorporar la possibilitat de rec6rrer a figures de col·laboraci6 amb
el sector privat a efectes de finarn;:ar la construcci6 de l'edifici, sense que aix6
suposi modificar ni la naturalesa, ni la finalitat, ni la causa que va motivar el
dret de superff cie.
Amb la publicaci6 del RDL 13/2010, de 3 de desembre, el projecte va quedar
temporalment en suspens, a l'espera de redefinir els seus parametres, viabilitat
i model de financ;:ament. Amb aquest motiu, el Plenari del Consell Municipal ,
en sessi6 del 20 de desembre de 2013, va acordar suspendre i ajornar fins el
2016 els terminis de les obligacions que es deriven dels acords mencionats.
Al gener del 2016 la Cambra va sol·licitar una nova suspensi6 del termini de
presentaci6 del projecte d'obres i de la llicencia municipal a fi de poder
redefinir, conjuntament amb l'Ajuntament, el projecte constructiu.
Fruit de les converses mantingudes , al 2018 s'han establert les bases per a
que l'Ajuntament pugui ocupar part de l'edifici de la Cambra, amb el que
s'obtindria una ocupaci6 del 100% des del primer dia, distribu"ft entre les dues
parts, assegurant d'aquesta forma la viabilitat del projecte.
Amb aquest objectiu, els serveis tecnics de l'Ajuntament i de la Cambra han
acordat un protocol per a la cessi6 d'espais i prestaci6 de serveis comuns de
l'edifici futur, a construir per la Cambra, en favor de l'Ajuntament. En base a
aquest protocol , que te caracter programatic, l'Ajuntament arrendara 13
plantes de l'edifici per un termini no inferior a 35 anys.
Aquest protocol ha estat aprovat pel Pie de la Cambra, en sessi6 del 31 de
gener de 2019, i per la Comissi6 de govern de l'Ajuntament en data 21 de
febrer de 2019.
A partir de la seva signatura , s'iniciaran les accions de caracter administratiu
que ha de culminar amb l'aprovaci6 del corresponent contracte i l'inici del
projecte constructiu.
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La inversi6 realitzada en aquest projecte fins a 31 de desembre del 2018, es
d'1.505.384,31 euros d'acord amb el que s' informa al quadre de la nota 5.1
de la mem6ria "lmmobilitzat en curs i bestretes".

6. Inversions immobiliaries
6.1. Els moviments registrats en aquests comptes es detallen a continuaci6, i als
efectes comparatius s'inclouen tambe els corresponents a l'exercici 2017:
2018
Saldo inicial brut

Terrenys i
construccions
1.662.966,30

(+) Adquisicions de l'exercici, incloses les ampliacions i millores

0 ,00

(+/-)Augments/dis minucions per transferencies o traspassos

0,00

Saldo final brut
Saldo incial amortitzaci6 acumulada
(+) Dotaci6 a l'amortitzaci6 de l'exercici
(+/-) Augments/disminucions pertransferencies o traspassos

Saldo final Amortitzaci6 Acumulada
Saldo final net inversions immobiliaries

1.662.966,30
453.262,54
15 .524,93
0 ,00

468.787,47

1.194.178,83
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Terrenys i
construccions
856.822 ,74

2017
Saldo inicial brut
(+) Adquisicions de l'exercici , incloses les ampliacions i millores

0 ,00
806 .143 ,56

(+/-) Augments/disminucions pertransferencies o traspassos

1.662.966,30
227.170 ,08

Saldo final brut
Saldo incial amortitzaci6 acumulada
(+) Dotaci6 a l'amortitzaci6 de l'exercici

8.228 ,78
217 .863 ,68

(+/-) Augments/disminucions pertransferencies o traspassos

453.262,54

Saldo final Amortitzaci6 Acumulada
Saldo final net inversions immobiliaries

1.209.703,76

6.2 . Els immobles classificats com a inversions immobiliaries s6n els seguents, i als
efectes comparatius s'inclouen tambe els corresponents a l'exercici 2017:

lmmoble
Edifici Diagonal
Fabrica del Sucre
Berga
Vilanova

Tipus inversi6
Oficines
Locals i oficines
Oficines
Oficines

2018
Des ti
Arrendament
Arrendament
Arrendament
Arrendament

Ingres sos
805.646 ,79
43.072 ,32
7.781 ,28
27.297,00

Despeses
26 .194 ,69
15 .294,99
1 .257 ,11
300,00

lmmoble
Edifici Diagonal
Fabrica del Sucre
Berga
Vilanova

Tipus inversi6
Oficines
Locals i oficines
Oficines
Oficines

2017
Des ti
Arrendament
Arrendament
Arrendament
Arrendament

lngressos
267 .318 ,61
40 .774 ,41
5 .586 ,57
25.474 ,00

Despeses
24 .988 ,08
15 .773 ,35
1.297 ,93
250 ,00
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7. Bens de patrimoni historic i cultural

Els moviments registrats en aquests comptes s6n els detallats a continuaci6 , i als
efectes comparatius s'inclouen tambe els corresponents a l'exercici 2017 :
2018

943.150,46

Saldo inicial

0,00

(-) Sortides o baixes

943.150,46

Saldo final

2017
Saldo inicial
(-) Sortides o baixes
Saldo final

Bens immobles Altres bens

Bens immobles

943.150,46
0,00

943.150,46

Total

3.058.579,78 4.001 .730,24
0,00

0,00

3.058.579, 78 4.001 .730,24

Altres bens

Total

3.058.579,78 4.001 .730,24
0,00

0,00

3.058.579, 78 4.001 .730,24

Tot els elements inclosos dintre d'aquest epfgraf estan directament
afectats a l'activitat duta a terme per la Cambra.
No s'han rebut subvencions, donacions i llegats relacionats amb bens de
patrimoni historic i cultural.
La partida "Bens immobles" compren les obres de restauraci6 de l'edifici
de la Llotja de Mar.
L'edifici de la Llotja de Mar, seu corporativa de la Cambra, figura en el
registre de la Propietat de Barcelona com de pie domini de la Cambra, tot
indicant que va ser adquirit per usucapi6 i, per tant, no es va satisfer cap
import susceptible de figurar en el balan9 de la corporaci6 al ser el preu
d'adquisici6 zero.
Les obres d'art i el mobiliari antic ubicats en la Llotja de Mar estan valorats
d'acord amb el peritatge de l'any 1991 , i no s6n objecte d'amortitzaci6.
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8. lmmobilitzat intangible
Els moviments registrats en aquests comptes s6n els detallats a continuaci6, i als
efectes comparatius s' inclouen tambe els corresponents a l'exercici 2017:
2018
Saldo inicial brut

(+) Adquisicions de l'exercici , incloses les ampliacions i millores
(-) Sortides o baixes

Saldo final brut
Saldo incial Amortitzaci6 Acumulada
(+) Dotaci6 a l'amortitzaci6 de l'exercici
(-) Sortides , o baixes

Saldo final Amortitzaci6 Acumulada
lsaldo final net immobilitzat intangible

2017
Saldo inicial brut

(+) Adquisicions de l'exercici , incloses les ampliacions i millores
(-) Sortides o baixes

Saldo final brut
Saldo incial Amortitzaci6 Acumulada
(+) Dotaci6 a l'amortitzaci6 de l'exercici
(-) Sortides , o baixes

Saldo final Amortitzaci6 Acumulada
lsaldo final net immobilitzat intangible

Aplicacions
informatiques
1.678.241,47

169.565,88
0,00
1.847.807,35
1.245.590,04
162.909,00
0,00
1.408.499,04

439.308,31

I

Aplicacions
informatiques
9.047.457, 15

145.727,24
-7.514.942,92
1.678.241,47
8.543.410,72
217.122,24
-7.514.942,92
1.245.590,04

432.651,431
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Vides utils: els elements d'immobilitzat intangible, que corresponen a
aplicacions informatiques, s'amortitzen de forma lineal al 20 % anual.
L'import dels elements totalment amortitzats i en us a 31/12/2018 es de
1.038.297,20 euros. Comparativament, a 31/12/2017, l'import ascendeix
a 687.334,29 euros.
Durant l'exercici no s'han dut a terme baixes. Comparativament, durant
l'exercici 2017 es va fer un analisis del inventari de les aplicacions
informatiques detectant la no usabilitat de moltes d'elles, aixo va
comportar baixes per un valor d'adquisici6 de 7.514.942 , 92 euros i una
amortitzaci6 acumulada de 7.514.942,92 euros. No es va generar perdua.
9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

Arrendaments operatius: informaci6 de l'arrendatari
Import dels pagaments futurs per arrendaments operatius no cancel.lables
- Fins a un any
- Entre un i cine anys
- Mes de cine anys

2018
71.500,85

2017
45.344,84

22.652,40
48.848,45
0,00

14.532,80
30.812,04
0,00

Deis contractes d'arrendaments vigents, a la data de tancament del present
exercici, tan sols s6n no cancel·lables els que corresponen a contractes de
rentings d'impressores i vehicles.
En la formalitzaci6 dels contractes operatius no es contemplen quotes de
caracter contingent d'imports significatius, ni es tenen establertes opcions de
compra.
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10. Instruments financers

10.1. A continuaci6 es presenta la informaci6 dels instruments financers d'acord
amb la naturalesa i categories establertes en les normes de registre i
valoraci6 del Pia General de Comptabilitat.

a) Categories d'actius financers i passius financers:
El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers i
passius financers assenyalats en la Nota 4.6 de la mem6ria de normes
i registres de valoraci6 s'informa en els apartats seguents:
a.1) Actius financers:
La informaci6 dels instruments financers de l'actiu del balan9 de la
Cambra, classificats per categories es:

~

Ca

Instruments financers
Cred~s

Instruments de patrimoni

Total

Alires
2018

2017

2018

2017

2018

2017

Prestecs i partides acobrar

0,00

0,00

10.744.733,25

9.263.104,05

10.744.733,25

9263.104,05

- Di posits i fian~es

0,00

0,00

190.802,03

167.137,31

190.802,03

167.137,31

-Credits aempreses

0,00

0,00

632,88

0,00

632,88

0,00

- Deutes comercials no corrents

0,00

0,00

444.797,95

457.523,66

444.797,95

457.523,66

- Deutors RCP

0,00

0,00

7.935,60

134.031 ,48

7.935,60

134.031 ,48

-PJtres
Actius disponibles per la venda

0,00

0,00

10.100.564,79

8.504.411 ,60

10.100.564,79

8.504.411 ,60

6.801.853,67

6.823.608,65

0,00

0,00

6.801.853,67

6.823.608,65

39.774,08

60.964,06

0,00

0,00

39.774,08

60.964,06

6.510.741,33

6.510.7 41 ,33

0,00

0,00

6.510.741 ,33

6.510.741 ,33

214.681,79

214.681,79

0,00

0,00

214.681,79

214.681,79

- Valorats avalor raonable
kcions BBVA
- Valorats acost
kcions Fira 2000 SA (')
kcions N:, Camer1irma SA
PJtres valors
Total

36.656,47

37.221 ,47

0,00

0,00

36.656,47

37 221 ,47

6.801.853,67

6.823.608,65

10.744.733,25

9.263.104,05

17.546.586,92

16.086.712,70
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(*) La Junta General Ordinaria i Extraordinaria d'accionistes de FIRA
2000, S.A. de caracter universal, celebrada el 29 de juny de 2018, va
acordar la reducci6 del capital social en la suma de 92.054.297,66
euros, tenint per finalitat aquesta reducci6 restablir l'equilibri entre el
capital i el patrimoni net de la societat de conformitat a l'establert en
els articles 317 i concordants de la Llei de Societats de Capital.
Aquesta reducci6 s'ha portat a terme mitjanc;ant l'amortitzaci6 i
anul·laci6 d'accions i posterior reassignaci6 d'accions als accionistes
en la mateixa proporci6 a la seva participaci6 al capital social. En el
cas de la Cambra de Barcelona, les accions amortitzades ha estat de
1.896 accions, quedant titular de 8.937 accions, numeracies de 1'1 al
8.937, ambdues inclusivament. La participaci6 de la Cambra en el
capital de la Societat Fira 2000 S.A. a 31/12/2018 es de 1'1,57%.
D'acord amb els criteris d'auditoria, en base a les consultes existents
a l'ICAC i publicades al BOICAC (Butlletf del lnstitut de Comptabilitat i
Auditoria de Comptes) , la reducci6 de capital per compensar perdues,
al suposar una recomposici6 en el patrimoni de la societat, no produeix
alteraci6 en I' import dels fons propis i, tota vegada que no varia l'opini6
sobre l'aplicaci6 del principi d'empresa en funcionament, no hi ha
impacte comptable per a l'inversor al no tenir efecte en la seva
participaci6.
Aquestes accions no s6n objecte de correcci6 valorativa al tenir-se en
compte el conveni per al financ;ament de l'ampliaci6 de la Fira de
Barcelona, subscrit amb data 17 de desembre de 2010 i renovat amb
data 30/7/2015, per la totalitat de les institucions accionistes, en el qual
s'estableix el nou compromf s de subscripci6 i desemborsament de les
ampliacions de capital projectades pel perfode 2017-2021 per un
import total de 150,9 mi lions d'euros, a la qual no concorrera la Cambra
de Barcelona.
En base a aquest conveni de col·laboraci6 que garanteix les
aportacions de les diferents administracions, el "project finance" de la
societat assegura el seu equilibri patrimonial i viabilitat econ6mica , per
la qual cosa tal com indicavem no han de ser objecte de cap correcci6
valorativa.
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En relaci6 a la partida de "Deutors RCP'', corresponent a les
liquidacions a favor de la Cambra de Barcelona del repartiment del
recurs cameral permanent recaptat per altres cambres pendent de
cobrament, i d'acord amb l'assenyalat al seguent apartat a.2), s'ha
procedit a la regularitzaci6 de participacions per un import de
126.095,88 euros , per considerar-les prescrites.
Els prestecs i partides a cobrar classificats com a Deutes comercials
no corrents, per import de 444.797,95 euros (457.523,66 euros al
2017) , corresponen al pagament avan9at de l'arrendament d'un espai
al Centre de Serveis Can Muntanyola, efectuat l'any 2012 (fins a l'any
2037).
La despesa es meritara al llarg dels vint-i-cinc anys de la durada del
contracte, calculant l'import anual mitjan9ant un criteri financer, amb
un interes efectiu del 3 %.
Aixf mateix, al quadre anterior, dintre de la categoria "Prestecs i
partides a cobrar - Altres", s'inclou basicament deutors per
subvencions, per import de 8.949.018, 15 euros (7.416.559,55 euros al
2017) i els clients/deutors de l'activitat corrent de la Cambra, per import
de 821 .827,15 euros (932.718,16 euros al 2017).
En el quadre anterior, no s'han considerat les inversions en el
patrimoni d'entitats dominades per la Cambra, multigrup i associades,
ni els saldos amb les Administracions Publiques que no deriven d'una
relaci6 contractual, sin6 que tenen el seu origen en un requeriment
legal , com tampoc l'efectiu i altres actius equivalents.
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a.2) Passius financers:
Els instruments financers del passiu del balan9 de la Cambra,
classificats per categories, s6n:

~
s

Instruments finance rs
Deutes amb entttats de credtt

2018

2017

Total

Altres

2018

2017

2018

2017

Debits i partides apagar

-Fiances

0,00

0,00

147.157,81

143.339,23

147.157,81

143.339,23

-Creditors per RCP

0,00

0,00

155.502,23

871.253,35

155.502,23

871.253,35

-AJtres

0,00

0,00

4.617.206,29

3.308.924,07

4.617.206,29

3.308.924,07

Total

0,00

0,00

4.919.866,33

4.323.516,65

4.919.866,33

4.323.516,65

En relaci6 a la partida de creditors per RCP en base al que es preveia
als articles 14 i 15 de l'extinta Llei 3/93, de 22 de mar9, basica de les
cambres oficials de comer9, industria i navegaci6, la Cambra tenia
registrat un import de 871.253,35 euros a l'epigraf de Creditors per
RCP, corresponent a les liquidacions pendents de fer efectives a la
resta de cambres. Aixi mateix, i com s'ha detallat a l'apartat anterior,
d'actius financers, la Cambra tenia registrada dins de Deutors RCP, la
quantia de 134.031,48 euros, corresponent a repartiments a favor
pendents de liquidar.
Durant el 2018, els serveis juridics de la Corporaci6 han analitzat els
criteris legals a tenir en compte per, en el seu cas, considerar
extingida, per prescripci6 o altra causa, !'eventual obligaci6 de la
Cambra de fer efectiu el repartiment D'acord amb l'informe emes,
fonamentat en l'estudi de la normativa que es d'aplicaci6, es conclou
que es tracta d'una relaci6 intercameral public-administrativa i que
existeix un termini de prescripci6 de quatre anys, la qual ha de ser
irrenunciable.
En base al mateix, durant l'exercici 2018 la Cambra ha aprovat la
regularitzaci6, per prescripci6, de participacions a pagar per un import
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de 715.751 ,12 euros , aixf com de participacions a cobrar per import de
126.095 ,88 euros (veure nota14.1).
En el quadre anterior, no s'han considerat els saldos amb les
Administracions Publiques que no deriven d'una relaci6 contractual ,
sin6 que tenen el seu origen en un requeriment legal.

b) Classificaci6 per venciments dels Actius i Passius financers:
Les classificacions per venciment dels actius financers de la Cambra,
dels imports que vencin en cadascun dels anys seguents al tancament
de l'exercici 2018 i fins al seu ultim venciment, es detallen en el quadre
seguent i tambe als efectes comparatius s'inclou el corresponent al
2017:

2018

Venciment en anys
2019

2020

2021

2022

Apartir 2023

TOTAL

Dip6sits ifiances

0,00

33.128,00

0,00

0,00

157.674,03

CredKs aem preses

0,00

0,00

0,00

632,88

0,00

632,88

14.001,72

15.230,60

402.734,12

444.797,95

Deutes comercials no corrents

190.802,03

0,00

12.831,51

7.935,60

0,00

0,00

0,00

0,00

7.935,60

5. 196.964,23

4.903.600,56

0,00

0,00

0,00

10.100.564,79

Organism es camerals oficials deutors perserveis

211.266,26

0,00

0,00

0.00

0,00

211.266,26

Clients

821.827,15

0,00

0,00

0,00

0,00

821.827,15

3.314.02

0,00

0.00

0,00

0,00

3.31 4,02

404770427

4.903.600.56

0,00

0,00

0.00

8951304,83

9.815,52

0,00

0,00

0,00

0,00

9.81 5,52
33.204,35

Deutors per RCP
Deutors comercials i altres comptes acobrar

Clients,em preses dominades perla Cambrai associades
f.ltresdeutors
Bestretes aproveidors
E~stenci es

33.204,35

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal

42.428.22

0.00

0,00

0,00

0,00

42.428,22

f.ltres actius financers

27.404,44

0,00

0.00

0,00

0,00

27.404,44

5.204.899,83

4.949.560,07

14.001,72

15.863,48

560.408,15

10.744.733,25

TOTAL

de materials
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2017

Vencimentenanys
2018

2019

2020

2021

Apartir2022

TOTAL

Diposits ifiances

13.281,86

0,00

0,00

0,00

153.855,45

167.137,31

Oeutescomercials no corrents

10.657,68

11.717,59

12.831,51

14.001,72

408.315,16

457.523,66

134.031,48

0,00

0,00

0,00

0,00

134.031,48

4.240.583,60

4.263.828,00

0,00

0,00

0,00

8.504.411 ,60

10.235,99

0.00

0,00

0,00

0,00

10.235,99

932.718,16

0,00

0,00

0,00

0,00

932.718,16

3.965,06

0,00

0,00

0,00

0,00

3.965,06

3.171.773,00

4.263.828,00

0,00

0,00

0,00

7441.601.00

42.705,04

0,00

0,00

0,00

0,00

42.705,04

Oeulors per RCP
Oeutors comercials i altrescomptesacobrar
Organism es Cilmerals oficials deulDrs per ser11:is
Clients
Clients,em preses dominades per la Cambrai associades
~tresdeulDrs

Bestreles apro11:idors
Personal

19.232,54

0,00

0,00

0,00

0,00

19.232,54

~tresactius financers

53.953,81

0,00

0,00

0,00

0.00

53.953,81

4.398.554,62

4.275.545,59

12.831,51

14.001,72

562.170,61

9.263.104,05

TOTAL

Les classificacions per venciment dels passius financers de la Cambra,
dels imports que vencin en cadascun dels seguents anys al tancament
de l'exercici 2018 i fins a l'ultim venciment, es detallen en el quadre
seguent i tambe als efectes comparatius s'inclou el corresponent al
2017:
2018

2019

2020

2021

Apartir 2023

2022

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

147.157,81

147.157,81

Altres passius financers

890.069,15

0,00

0,00

0,00

0,00

890.069,15

Creditors per RCP

155.502,23

0,00

0,00

0,00

0,00

155.502,23

3.727.137,14

0,00

0,00

0,00

0,00

3.727.137,14

877,48

0,00

0,00

0,00

0,00

877,48

3.150.031,31

0,00

0,00

0,00

0.00

3. 150.031 ,31

55.288,06

0,00

0,00

0,00

0,00

55.288,06

7.353,62

0,00

0,00

0,00

0,00

7.353,62

Personal

207.686,67

0,00

0,00

0,00

0.00

207.686,67

Bestreles de clients

305.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

305.900,00

4.772.708,52

0,00

0,00

0,00

147.157,81

4.919.866,33

Fiances

Creditors comercials i altres comptes apagar
Organismescamerals oficials,creditors
Proveid ors
Proveidors , em preses del grup i associades
Creditors diversos

TOTAL

ON6337550

CLASE 8.3
40

2017

2018

Rances

2019

2020

Apartir 2022

2021

143.339,23

0,00

0,00

Altres passius financers

626.904,85

0,00

0,00

0,00

0,00

626.904,85

Creditors per RCP

871 .253,35

0,00

0,00

0,00

0,00

871.253,35

2.682.019i2

0,00

0,00

0,00

0,00

2.682.019,22

1.754,65

0,00

0,00

0,00

0,00

1.754.65

2.159.432,04

0,00

0,00

0,00

0,00

2.159.432,04

Creditors cornercials i altres comptes apagar
Organismescamerals oficials,credttors
Proveidors

0,00

TOTAL

0,00

143339,23

Proveidors , empreses del grupi associadss

16.893,28

0,00

0,00

0,00

0.00

16.893,28

Creditorsdiversos

30.050,22

0,00

0,00

0,00

0,00

30.050,22

Personal
Bestretes de clients
TOTAL

66.871 ,53

0.00

0,00

0,00

0,00

66.871,53

407.017,50

0,00

0,00

0,00

0,00

407.01 7,50

4.180.177,42

0,00

0,00

0,00

143.339,23

4.323.516,65

c)
Correccions per depreciaci6 del valor originades pel rise de credit, excepte
pels rebuts de RCP:
L'analisi del moviment dels comptes correctors representatius de les
perdues per depreciaci6 originats pel rise de credit es el seguent:

Classes d'actius financers
Credits i altres
Curt termini
Exercici 2018
Perdua per depreciaci6 a l'inici de l'exercici
(+) Correcci6 valorativa per depreciaci6

(-) Reversi6 de la depreciaci6
(-) Sortides i reduccions
Perdua per depreciaci6 a final de l'exercici

Exercici 2017

412.223,01

381.706 ,34

6.013 ,00

37.500 ,00

-250.000,00

0,00

0,00

-6 .983 ,33

168.236 ,01

412.223,01
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10.2. lnformaci6 relacionada amb el Recurs Cameral Permanent:
a) Analisi del moviment durant l'exercici de les partides del balan9, i als
efectes comparatius, s'inclouen tambe els corresponents a l'exercici 2017:

IS

IRPF

IAE

TOTAL

Recarrecs

lnteressos

289.408,30

23.299,86

103.206,69

415.914,85

42.066,34

882,61

0,00

0,00

0,00

0,00

9.091 ,56

0,00

- Cobraments de rebuts
- Baixes i anul.lacions

-61.884,08
-78.935,03

-1 .764,07
-20.459,16

-819,19
-100.934,10

-B4.467,34
-200.328,29

-9.563,35
-30.110,12

0,00
-882,61

= SALDO FINAL 2018

148.589,19

1.076,63

1.453,40

151.119,22

11.484,43

0,00

IAE

TOTAL

SALDO INICIAL 2018
+ Emissi6 de rebuts de l'any neta
d'anul.lacions

IS

IRPF

Recarrecs

lnteressos

386.410,82

32.697,68

420.599,29

839.707,79

67.045,72

2.616,27

0,00

0,00

0,00

0,00

4,78

168,15

- Cobraments de rebuts
- Baixes i anul.lacions

-4.540,09
-92.462.43

-1 .886,03
-7.511,79

-2.607,06
-314.785,54

-9.033,18
-414.759,76

-2.758,71
-22.225,45

-176,64
-1.725,17

=SALDO FINAL 2017

289.408,30

23.299,86

103.206,69

415.914,85

42.066,34

882,61

SALDO INICIAL 2017
+ Emissi6 de rebuts de l'any neta
d'anul.lacions
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b) Detail dels moviments realitzats en l'exercici per deteriorament de valor
dels credits generats per RCP , i als efectes comparatius, s'inclouen els
corresponents a l'exercici 2017:

IS

IRPF

IAE

TOTAL

Recarrecs

lnteressos

SALDO INICIAL 2018

289.408,30

23.299,86

103.206,69

415.914,85

42.066,34

882,61

- Aplicacions

.Q1.884,08

-1.764,07

-819,19

.Q4.467,34

-9.563,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.091 ,56

0,00

-78.935,03
148.589,19

-20.459,16
1.076,63

-100.934,10
1.453,40

-200.328,29
151.119,22

-30.110,12
11.484,43

-882,61
0,00

+ Dotaci6 deteriorament

- Baixes i anul.lacions
SALDO FINAL 2018

IRPF

IS
SALDO INICIAL 2017
- Aplicacions
+ Dotaci6 deteriorament

- Baixes i anul.lacions
SALDO FINAL 2017

TOTAL

IAE

Recarrecs

lnteressos

386.410,82

32.697,68

420.599,29

839.707,79

67.045,72

2.616,27

-4.540,09

-1.886,03

-2 607,06

-9033,18

-2.758,71

-176,64

0,00

0,00

0,00

0,00

4,78

168,15

-92.462,43
289.408,30

-7.511,79
23.299,86

-314.785,54
103.206,69

-414.759,76
415.914,85

-22.225,45
42.066,34

-1.725,17
882,61
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c) lnformaci6 sobre la dotaci6 pel deteriorament de valor dels credits generats
per RCP:

IMPOST DE SOCIETATS
Any

2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
Total

IAE

IRPF

TOTAL

Rebuts al
Dotaci6
Rebuts al
Dotaci6
Rebuts al
Dotaci6
Rebuts al
Dotaci6
cobrament deteriorament cobrament deteriorament cobrament deteriorament cobrament deteriorament
pendents
de valor
pendents
de valor
pendents
de valor
pendents
de valor
181,79
181 ,79
63,54
63,54
245,33
245,33

33,60
11.762,38
19.509,88
13,49
1.694,73
115.393,32
148.589,19

33,60
11.762,38
19.509,88
13,49
1.694,73
115.393,32
148.589,19

13,01

13,01

81 ,79

81,79

99,33
964,29

99,33
964,29

0,00
1.308,07

0,00
1.308,07

1.076,63

1.076,63

1.453,40

1.453,40

2005
2006
2008
2009
2010
2011
TOTAL

Recarrecs al
cobrament
pendents
89,66
66,75
2.782,45
7.170,77
40,94
1.334,26
11.484,83

Dotaci6
deteriorament
de v.llor
89,66
66,75
2.782,45
7.170,77
40,94
] .334,26
11.484,83

128,40
11.762,38
19.509,88
112,82
3.967,09
115.393,32
151.119,22

INTERESSOS

RECARRECS
Any

128,40
11.762,38
19.509,88
112,82
3.967,09
115.393,32
151.119,22

Interessos al
cobrament
pendents

Dotaci6
deteriorament
de v.llor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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10.3. lnformaci6 relacionada amb el compte de perdues i guanys i el patrimoni net

a) Les perdues o guanys nets precedents de les diferents categories
d'actius financers definits en la norma de registre i valoraci6, i els
ingresses financers calculats per aplicaci6 del metode del tipus d'interes
efectiu es detallen en el quadre seguent:

Ingress as financers per aplicaci6 del
tipus d'interes efectiu

Perdues oguanys nets

2017

2018

2018

2017

Actius a valor raonable amb can,,;s en perdues i guanys ,
dels quals :
-Altres

0,00

0,00

Pres tees i partides a cobrar

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

16.851 ,16

24.009,27

0,00

16.851,16

24.009,27

b) L'import de les correccions valoratives per depreciaci6 per cada classe
d'actiu financer, excepte per RCP que s'ha incl6s en l'apartat
corresponent, aixf com l'import de qualsevol ingres financer imputat en
el compte de perdues i guanys relacionat amb tals actius, es detalla en
el seguent quadre:
Correccions valoratives per
depreciaci6

2018
Instruments de patrimoni

54.679,02

2017
15.397,99

Credits i altres

-187.044 ,30

37.560 ,00

TOTAL

-132.365,28

52.957,99
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c) No s'han registrat despeses financeres calculades per aplicaci6 del
metode del tipus d'interes efectiu sobre les diferents categories de
passius financers, definits en la norma de registre i valoraci6 , ni en l'any
2018, ni en l'any 2017

10.4. lnformaci6 d'entitats dominades per la Cambra, multigrup i associades:
Gesti6 i Promoci6

Norn

Camerdata, SA

Aeroportuaria, S.A.U.

Adre9a

Activitat

in~rsi6

Av. Diagonal , 452-454
Barcelona

Av. Diagonal , 452-454
Barcelona

Promoci6 i desenv.
aeroport de Barcelona

Desenvolupament del
sistema d'informaci6
empresarial

668.784,37

243.409,90

Fracci6 de capital de propietat

100,00%

27,25%

Drets de \Ot

100,00%

27,25%

89.920,26

889.422, 19

0,00

278.461 ,78

-20.006,41

-289. 733, 92

59.541 ,56

239.295,88

0,00

-4.114,02

-609.242,81

0,00

Cost de la

Capital
Rese~s

Altres partides del patrimoni net
Valor segons llibres de la participaci6
Correccions

valorati~s

per depreciaci6:

- reconegudes durant l'exercici
- acumulades

Les dades d'aquestes dues Societats corresponen a la informaci6 dels estats
financers a 31/12/2018, pendents de auditar a la data d'aquesta mem6ria.
Les citades inversions no tenen cotitzaci6 oficial en Borsa.
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10.5. lnformaci6 sobre la naturalesa
financers:

el nivell de rise precedent d'instruments

D'acord amb les activitats que desenvolupa la Cambra en relaci6 amb els
seus instruments financers, la Cambra esta exposada fonamentalment a
riscos de credit.
Rise de credit:
Els principals actius financers de la Cambra s6n els saldos en entitats
bancaries, deutors per comptes a cobrar i inversions, que representen
l'exposici6 maxima de la Cambra al rise de credit en relaci6 amb els actius
finance rs.
El rise de credit de la Cambra es atribu"lble principalment als deutes
comercials .
Els imports que es reflecteixen en el balan~ de situaci6 nets de
correccions valoratives per depreciaci6 estan estimats per la Direcci6 de
la Cambra en funci6 de l'experiencia d'exercicis anteriors i de la seva
valoraci6 de l'entorn economic actual.
El rise de credit es concentra en l'efectiu dipositat en comptes corrents.
Les contraparts son entitats de credit If ders en el mercat espanyol i amb
solvencia contrastada.
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11. Fons propis:

a) Moviments de l'exercici:
Saldo

Altes

inicial
Fons patrimonial

Aplicaci6

Saldo

resultat

final

3.347.255,83

0,00

0,00

3.347.255,83

~luntaries

39.652.552, 13

70.596,08

0,00

39. 723.148,21

Resultat de l'exercici

70.596,08

120.690,07

-70.596,08

120.690,07

43.070.404,Q4

191.286, 15

-70.596,08

43.191.094, 11

ReseM!s

Total

b) Aplicaci6 de resultats de l'exercici de 2017:
L'aplicaci6 del resultat de l'exercici 2017 per import de 70.596,08 euros queda
recollida en el quadre anterior, d'acord amb l'aprovaci6 per part del Pie de la
Cambra del 5 d'abril del 2018.

12. Moneda estrangera

La Cambra no te imports significatius d'actiu i passiu denominats en moneda
estrangera.
Les diferencies de canvi registrades en el compte de perdues i guanys no s6n
rellevants .
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13. Situaci6 fiscal

La conciliaci6 entre el resultat comptable i la base imposable es la seguent:
Ingres sos i despeses imputats
directament al patrimoni net

2018

Comptes de perdues i guanys

Saldo ingressos i despeses de l'exercici

120.690,07

-21 .189,98

Disminucions

Disminucions

Augments

Total

Augments

Total

Impost societats
Diferencies permanents

8.918.094,11 -8.075.470,15

Compensaci6 de bases impos ables
negatives d'exercicis anteriors

0,00

0,00

0,00

lngressos i despeses imputats
directament al patrimoni net

Comptes de perdues i guanys

7.600,28

70.596,08

Saldo ingressos i despeses de l'exercici
Augments

Disminucions

21.189,98

963.314,03

Base imposable (resultat fiscal)

2017

21 .189,98

842.623,96

Total

Augments

Disminucions

Total

Impost societats
Diferencies permanents

Compensaci6 de bases imposables
negatives d'exercicis anteriors
Base imposable (resultat fiscal)

6.167.221 ,25 -5.325.531 ,39

841.689,86

-7.600,28

·7.600,28

912.285,94

0,00

0,00

0,00

La Cambra es una Corporaci6 de dret public i tributa en el impost de societats
d'acord amb el regim d'entitats parcialment exemptes.
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Les bases imposables negatives acumulades a 31/12/2018 s6n les relacionades
a continuaci6 :
Exercici de generaci6
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Import
2 .256 .063 ,60
4 .738.791 ,29
4 .321 .029 ,24
6.438 .838 ,52
7 .522 .584 ,91
6 .914.601,45
6 .671 .673 ,56
6.519 .655 ,23
4.818 .081 ,95
4 .7 49 .355 ,86
3.407.158 ,52
3 .101.181,45
4.284 .278 ,10
3.102.607 ,13
3.402 .006 ,91
2 .782 .297 ,80
1.559 .834 ,53

I

76.590.040,05

La Cambra te oberts a inspecci6 els ultims quatre exercicis per tots els tributs
aplicables. D'acord amb la legislaci6 vigent, els impastos no es poden
considerar liquidats definitivament fins que les liquidacions presentades no
hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi passat el termini de
prescripci6 de quatre anys.

14. lngressos i Despeses
14.1. Els ingressos per Recurs Cameral Permanent i les minoracions per tipus
d'impost, efectuant la comparabilitat dels apartats per aquest concepte del
compte de perdues i guanys amb el compte de gesti6 pressupostaria, es
detallen en els quadres seguents :

ON6337560

CLASE

a.a
50

A partir del compte de perdues i guanys:
Impost
Societats

IRPF
0,00

IAE

Total
9.091 ,56
0,00

Devolucions de RCP, anys anteriors

9.091 ,56
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
-101,40

=INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT

9.091,56

0,00

-101,40

8.990, 16

Quotes RCP a rebre per altres organismes
Quotes RCP a distribuir a d'altres organismes
Quotes RCP obligat6ries a organismes
Despeses de recaptaci6

0,00
589.655,24
-5.088,59
-6.114,64

0,00
0,00

0,00
589.655,24

-1 52,32
-174,30

0,00
0,00
-59,90
-80,94

=INGRESSOS NETS DE L'EXERCICI

587.543,57

-326,62

-242,24

586.974,71

Deteriorament i variaci6 de provisions de RCP
Perdues per RCP incobrables

61.884,08
0,00

2.124,56
0,00

930,49
0,00

64.939,13

=PERouES, DETERIORAM ENT I VARIACIO PROVISIONS DE RCP

61.884,08

2.124,56

930,49

64.939,13

TOT AL INGRESSOS NETS PER RECURS CAM ERAL PERMANENT

649.427,65

1.797,94

688,25

651.913,84

IRPF

IAE

Erris si6 RCP
Devolucions de RCP, any en curs

0,00

-101,40

-5.300,80
-6.369,89

0,00

A partir de la liquidaci6 pressupostaria:
INGRESSOS PER RECURS CAM ERAL PERMANENT

IMPOST
SOCIETATS

TOTAL

1.

Quotes per RCP netes de l'e xerc ici
a) Emssi6 de rebuts any en curs
b) F'erdues i variaci6 de deteriorament per RCP any en curs

70.975,64
0,00
0,00
0,00

2.124,56
0,00
0,00
0,00

829,09
0,00
0,00
0,00

73.929,29
0,00
0,00
0,00

2.

Quotes per RCP d'exercicis anteriors
a) F'erdues i variaci6 de deteriorament per RCP, anys anteriors
b) Devolucions de rebuts d'anys anteriors

61.884,08
61.884,08
0,00

1.764,07
1.764,07
0,00

732,63
819,19
-86,56

64.380,78
64.467,34
-86,56

3.

Recarrecs
a) Emssi6 de recarrecs
b) F'erdues i variaci6 de deteriorament per recarrecs
c) Devolucions de recarrecs

9.091,56
9.091 ,56
0,00
0,00

360,49
0,00
360,49
0,00

96,46
0,00
111 ,30
-1 4,84

9.548,51
9.091 ,56
471,79
-14,84

4

Quotes per RCP a rebre d'altres cambres
a) Quotes per RCP a rebre d'altres carrbres
b) Quotes per RCP a rebre del Fons lnterca mer al (IA E)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

A) RECURSOS PERM ANEN TS

0,00

0,00

0,00

0,00

Des peses de recaptaci6
Quotes RCP a distribuir a altres organism es
Quotes RCP obligatories a organis m es
a) Quotes de RCP al Con sell Superior de Carrbres
b) Quotes de RCP al Con sell General de Carrbres de Cata lunya

578.452,01
-6.114,64
589.655,24
-5.088,59
-5.088, 59
0,00

-326,62
-174,30
0,00
-152,32
-152,32
0,00

-140,84
-80,94
0,00
-59,90
-59,90
0,00

577.984,55
-6.369,89
589.655,24
-5.300,80
-5.300,80
0,00

TOTAL INGRESSOS NETS PER RCP (A+A')

649.427,65

1.797,94

688,25

651 .913,84

5. Variaci6 de provisions per cobraments en litigi
A ') DETRIMENTS ALS INGRESSOS PER RCP

6.
7.
8.
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14.2. El desglossament de la partida 1d del compte de perdues i guanys, "Prestaci6
de serveis'', classificat per activitat es el seguent:
Exercici 2018

Exercici 2017

4.600.419

4.652.001

l'IFCJRMl\CO, ASSESSORA~ 11RAMITS
NTERNACKJNAUTZACO

309.324

462.307

GESTIO OESPAIS

1.467.816

1.722.263

OUALFICACO ffiOFESSKlNAL

1.167.768

1.048.959

SERVEIS A TERCERS

571.830

316.226

CO'-ftTTTrvlTAT

432.487

441 .030

ESTu'DIS I PUBLK:ACKJNS

165.352

201.219

MERCA TS I LLOTGES

102.549

114.217

ALTRES SERVEIS

390.705

724.021

9.208.260

9.682.244

TOTAL SERV8$

D'aquests ingresses, els precedents de les administracions publiques han
estat els seguents:
Administraci6 Publica

Linia activat

Concept•

Barcelona Activa

Serveis a tercers
Estudis i Publicaci ons

Oficina Atencio a l'Empresa (Growth Centre)
Redacci6 informe acti~tat turistica de Barcelona

Estudis i Publicacions

lnforme clima empresarial/Observatori de BCN/Altres
Biosphere
f>Jtres

~untament de

Barcelona

Competiti~tat

Altres serveis

Exercici 2018

Exercici 2017

291 .500,00
13.100,00

244.775 ,26

12.560,00
23.200,00
2.531 ,60

36.067,12

Consell de Colegis de Procuradors

Estudis i Publicacions

Publicacions monogr8.fics

15.000,00

Conse ll Com areal del Barcelones

Estudis i Publicacions

Publicacions monog rilfics

3.541,32

~untamentde

Estudis i Publicacions

Publicacions monogrilfics

18.281,32

Arna metropolitana de Barcelona

l'Hospitalet de Llobregat

Estudis i Publicacions
.AJtres serveis

Publicacions monogrilfics
f>Jtres

3.389,00
1.044,80

Diputaci6 de Barcelona

lnformaci6 assessorament,
tramits i estudis

ln fo rme comercials , publicacions
monogrilfics i altres

9.553,00

P(Jencia desenvolupament del Berguedil

lnformaci6 assessorament,
tram its i estudis

lnformaci6 assessorament, tram its i estud is

3.239,67

Cons ell Com areal del Mires me

lntemacionalitzaci6

Assessorament i altres

~untament

lnternacionalillllci6

kisessorament i altres

P(Jencia de res id us de cata lu nya

Gesti6 es pa is

Lloguer es pa is a Casa llotja

20.695 ,14

Consorci de Comer(: Artesan ia i Moda

Gesti6 espais

Ll oguerespais a Casa llotja

13.391 ,32

Generalitat de Catalunya

Mercats i Llotges i altres

Molins de Rei

se~is

Ferrocarrils de Generalitatde Catalunya

lnstnucional

ln formacl6 cotitzaci6 preus mercats de cereals i cilrnic
i attres serveis
Jornades Dona empresa i economia

~untament

Competiti~tat

Aud itories qualitat i assessorament Comer(:

de Gava

f>Jtres ajuntaments

Competiti~tat

f>Jtres : Cons ells comarcals , Consorcis,
~untaments , etc

Altres

se~ is

Participaci6 en el program a SICTED/Biosphere i altres
f>Jtres

TOTAL

23.367,26

17.840,00
11.200,00

3.000 ,35
1.560,00
8.679,94

4.245,87

4.179,07

3.140,73

17.056,29

6.788 ,60

424.075,04

388,852,62
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14.3. lnformaci6 sabre el compliment de !'article 46 de la Llei 14/2002. D'acord amb
el quadre seguent, es dona compliment al percentatge maxim de
finan9ament amb carrec al Recurs Cameral Permanent. Als efectes
comparatius , tambe s'inclou el calcul corresponent a l'exercici 2017.

2018
lngressos de l'any per RCP net i recarrecs

651.913 ,84

Pia cameral d'internacionalitzaci6

39 .192 ,99

Pia cameral de desenvolupamentempresarial

19.596 ,50

I E) MAxlM TEORIC I

D)REAL
A) lngressos per RCP no afectats

593.124,35

B) lngressos de la gesti6 ordinaria (no permanents)

18.639 .653 ,36

C) TOTAL INGRESSOS NO AFECTATS

19.232.777 ,71

3,08%111 .539 .666 ,63160%1
100 ,0%1

2017
lngressos de l'any per RCP net i recarrecs

50.645,55

Pia cameral d'internacionalitzaci6

15.403,72

Pia cameral de desenvolupament empresarial

7.701 ,86

I

D)REAL
A) lngressos per RCP no afectats

27.539,97

B) lngressos de la gesti6 ordinaria (no permanents)

16.233 .175 ,85

C) TOTAL INGRESSOS NO AFECTATS

16 .260 .715,82

0,17%1

E) MAxlM TEORIC

100 ,0%1

14.4. Es desglossa a continuaci6 la partida 6.b. del compte de resultats,
"Carregues socials"
Exercici 2018
Seguretat Social de la Cambra
Aportacions a sistemes complementaris de pensions

Exercici 2017

1.193.826,21

1.133.128,49

22.210,52

16.811 ,40

Assegurances di1.erses

17.191 ,97

19.091 ,13

Altres carregues socials

131 .325,90

125.508,79

1.364.554,60

1.294.539,81

Total

I

9.756.429,49160%1
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15. Provisions i contingencies

A l'any 2018 no hi ha cap provisi6 per Recurs Cameral Permanent en litigi, a
l'exercici 2017 es van aplicar les ultimes provisions dotades d'acord amb el
quadre seguent:

2017

IS

IRPF

IAE

TOTAL

Recarrecs

lnteressos

17.598,82

399,09

1.256,16

19.254,07

886,69

6.642,93

-17.598,82

-399,09

-1.256, 16

-19.254,07

-886,69

-B.642,93

+ dotaci6 provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO FINAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO INICIAL
- aplicaci6 provisions

Detail de la provisi6 per cobraments en litigi desglossat per termini:
Provisi6 a curt termini
Provisi6 a llarg termini

0,00
0

0,00
0

0

0,00

0

0

16. lnformaci6 sobre medi ambient

Les operacions globals de la Cambra es regeixen per les lleis de protecci6 del
medi ambient ("lleis mediambientals") i la seguretat i salut dels treballadors ("I leis
sobre seguretat laboral"). La Cambra considera que compleix substancialment
aquestes lleis i que aplica procediments per fomentar-ne i garantir-ne el
compliment.
La Cambra ha adoptat les mesures oportunes per a la protecci6 i millora del medi
ambient i la minimitzaci6, si escau, de l'impacte mediambiental, a mes de complir
la normativa vigent sobre aquest ambit.
Durant l'exercici no s'ha considerat necessari registrar cap dotaci6 per a riscos i
despeses mediambientals, al no haver contingencies relacionades amb la
protecci6 i millora mediambiental.
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17. Subvencions, donacions, llegats i patrocinis
17.1. A continuaci6 es presenta el detall de les subvencions rebudes dels exercicis
2018 i 2017
EXERCICI 2018
Camara de Espana
Consell General de Cambres de Catalunya (")

Descripci6 aportaci6
Aa hternacionalitzaci6
lniciaci6 , Fires, Mssions , Jornades i altres internacio

Accions internacional
Camara de Espana
Camara de Espana
Fundaci6 lncyde

FPDual
A"ojecte PICE
Joves per en-prendre

Entitats atorgants

Acci ons de Qualificaci6 Professional
Camara de Espana
Camara de Espana
Camara de Espana
Consell General de Cambres de Catalunya (")
Consell General de Cambres de Catalunya (*)
Diputaci6 de Barcelona
Diputaci6 de Barcelona
Come rt; i Turi sme
Camara de Espana
Camara de Espana
Camara de Espana
Consell General de Cambres de Cataluny a (")
Consell General de Cambres de Cataluny a (")
Consell General de Cambres de Catalunya (')
Camara de Espana
Diputaci6 de Barcelona
Obra Social Caixabank S.A .
lnstitut Ca ta la de les Dones
Comissi6 Europea
Comissi6 Europea
Comissi6 Europea
Comissi6 Europea
Comissi6 Europea
Comissi6 Europea
Comissi6 Europea
Comissi6 Europea
Comissi6 Europea
Comissi6 Europea
Comissi6 Europea
Comissi6 Europea
Comissi6 Europea
Comissi6 Europea
Comissi6 Europea
Comissi6 Europea
Comissi6 Europea
lnnovaci6 i a ssessoram ent
AENA Aeroport de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntarre nt de Barcelona
Generalitat de Catalunya (Aeroports de Catalunya)
Diputaci6 de Barcelona
Diputaci6 de Barcelona
Estudis i infraestr uctures

Tota l subvencions rebudes a 31 /12/2018

Certificacions FSE
Pia de suport a la competitivitat errpresarial
Turisrne (reg .liq .any anterior)
Cens Corner\:
Tu risme
Tallers de Turisrne
A"ojecte Biosphere
A"ojecte TICcamaras
A"ojecte Xpande i Digital
A"ojecte MEDA WEEK
Estrategia Industrial
OGE
Emprenedoria
Ernprenedoria (PA EM)
Dona Empresa Econorria
Dona Empresa Econorria
Dona Empresa Econorria
A"ojecte MEDALOGISTICS (Reg . Liq . Final)
BJROCHAMBRES
A"ojecte Life c linorrics
A"ojecte Raise
A"ojecte 4HEUX+ agreement
A"ojecte CREA INNOVATION agreement
A"ojecte KEYMOB agreement
A"ojecte GM 2017 (Reg. Liq. Final)
A"ojecte BUSINESSMED
A"ojec te BJEINVOICING.CA T agreement
A"ojecte A"e solve
A"ojecte SMETOOLS
A"ojecte Start up Eye
A"ojec te Rc ia Creative Indus!
A"ojecte Smart Finance
A"ojecte EV Energy
A"ojecte Enterprise Europe Netw ark
Secretaria CORA
Secretaria CORA
Orientacions Sectorials
Secretaria CORA
ln-plementaci6 web estudis territorrials
Inf orrre econ6mic

Import
116.859,00
210.720 ,00
327.579,00
25 .880,00
3 .983 .748 ,55
1.034.189,20
5.043.817,75
7.440 ,00
363.300 ,00
-9.340 ,00
16.204 ,00
35 .736 ,00
13.842,65
150.000,00
577.182,65
141. 169 ,00
79.005 ,00
42.459 ,00
46.060 ,00
206.138 ,00
119.391 ,00
26.588 ,00
25.000 ,00
82.000 ,00
25.000,00
-211 ,50
1.454,69
52 .859,00
21 .017,38
29.884 ,29
35 .577 ,41
8 .685,00
-677,18
954.54
40.740,00
11 .702,00
81.654 ,00
2.644 ,99
58.480 ,38
62.411 ,98
48.892 ,50
103.050,65
1.351.930, 13
46.605,09
61.845.44
14.000,00
56.455,28
10.490,00
25.000,00
214.395,81
7.514.905,34
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EXERCICI 2017
Entitats atorgants
Carrara de Espana
Consell General de Cambres de Catalunya (*)

Descripci6 aportaci6
Aa lnternacionalitzaci6 -lnforrraci6
Promoci6 de l'activitat exportadora

Accions internacional
Carrara de Espana
Carrara de Espana
Fundaci6 lncyde
Fundaci6 lnc yde
Consell General de Cambres de Catalunya (*)

FP Dua l
Projecte ACE
POEFE
Jov es per errprendre
Fabric a oberta i altres forrraci6 comer<;:

Accio ns de Qualificaci6 Professional
Carrara de Espana
Carrara de Espana
Consell General de Cambres de Catalunya (*)
Diputaci6 de Barcelona
Diputaci6 de Barcelona
Com err; i Turisme
Carrara de Espana
Carrara d e Espana
Carrara de Es pan a
Carrara de Espana
Consell General de Cambres de Catalunya (*)
Consell General de Cambres de Catalunya (*)
Consell General de Cambres de Catalunya (*)
Diputaci6 de Barcelona
Obra Social Caixabank S.A.
Corriss i6 Europea
Corriss i6 Europea
Corrissi6 Europea
Corrissi6 Europea
Corrissi6 Europea
Corriss i6 Europea
Corriss i6 Europea
Corrissi6 Europea
Corrissi6 Europea
Corrissi6 Europea
Corrissi6 Eu ropea
lnnovaci6 i assessoram ant
AENA Aeroport de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Genera litat de Catalunya (Aeroports de Catalunya)
Oiputaci6 de Barcelona
Diputaci6 de Barcelona
Estudis i infraestructures
Carrara de Espana
Carrara de Espana
Obra Soc ial Caixabank S.A.
Mnisterio de Agricu ltura
Consell General de Cambres de Catalunya (*)
Generalitat de Catalunya (Sub. Gral. Gesti6 Econ6rrica i S
Altres
Total subvencions rebudes a 31/12/2017

Comer<;: i T uri sme
Aa de suport a la corrpetitivitat errpresarial
Cens Comer<;:
Comer<;:-Assessor . Individual
Projecte Biosphere

lnnocarraras
Errprenedoria (PA EM)
Projecte TICcarraras
Projecte Xpande i Digital
Estrategia Industrial
Errprenedoria
OGE
Dona Errpresa Econorria
Dona Errpresa Economa
Projecte Shaams (Reg. Liq. Rnal)
Projecte EUBNVOICING.CAT2017
Projecte Life c linorric s
Projecte Raise
Projecte Pre solve
Projecte SMETOOLS 2017
Projecte Start up Eye
Projecte Rcia Creative lndust 2017
Projecte Srrart Finance
Projecte EV Energy 2017
Projecte Ente r prise Europe Netw e r k
Secretaria CORA
Secretaria CORA
Ciutat aeroportuaria
Secretaria CORA
lrrplementaci6 web estudis territorrials 2017
lnfor me Territo r ial de Barcelona
Prograrra antenes
Setrrana Mediterran ia
Activitat delegaci6 de VIC
Activitat Mercat Carnie
Altres
Activ itat U otja Cereals

Import
40.172,00
258.511 ,73
298,683,73
51 .560,00
2.314.372,00
5.620,00
518.916,00
10.199,00
2.900.667,00
19.423,04
346.548,00
56.100,00
16.000 ,00
150.000,00
588,071,04
8.400 ,00
24.309 ,00
67.240,00
70.986,00
35.052,00
156.481 ,00
261.975,00
25.000,00
50.000,00
- 14.478, 11
8.025,00
19.198,28
21 .670,00
27.478,00
28.272,00
35.4 15,86
49.897 ,20
49.947 ,07
5 1.304 ,4 1
133.278,71
1.109.451,42
50.763 ,59
51.885 ,99
75.000,00
52.84 1,19
13.600,00
25.000,00
269.090,77
16 .989,92
78.500,00
3.500 ,00
500 ,00
43.624 ,00
27 .000 ,00
170.113,92
5.336.077,88

(*) Con veni 2017 entre el Depart. d'Empresa i Coneixement de la Generalita t i el Consell General de Cambres de Catalunya
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17.2. El detail de les subvencions atorgades,
l'exercici 2017, es el seguent:

tambe el de les corresponents a

Activitat 2018
Fundaci6 Navegaci6 Oceanica Barcelona (*)
AS CAME
Fira de Barcelona (Program a BIZ Barcelona)
Uni6 de Poligons Industrials de Catalunya
Fundaci6 Privada Knowledge Market Barcelona
Fundaci6 Barcelona Promoci6
Barcelona Centre de Disseny
Fundaci6 Empresa I Clim a
Comite espaiiol de la CCI
Associaci6 Catalana per l'arbitratge
Gesti6 i Promoci6 Aeroportuaria S.A
Entitats gr up Cam bra

Beques estudiants (Formaci6)
Suport internacionalitzaci6 professional (FP dual)
Formaci6 Programa PICE

Import
250.000 ,00
90.000 ,00
75.000 ,00
30 .041 ,00
25 .000 ,00
21 .850 ,00
15.000 ,00
15.000,00
11.232,00
9.000,00
5.000 ,00
547.123,00

7.014,54

158.400,00

Beques estudiants (lnternacionalitzaci6)
lnternacionalitzaci6 empresarial

12.047,91

SE COT
Beques estudiants (lnnovaci6)
Emprenedoria

12.734,40
4.797,45
17.531,85

Compliment de la Llei LISMI
Beques estudiants (lnfraestructures)
Altres subvencions de suport a l'activitat empresarial

22 .590 ,00
4.155,00
26.745,00

Total subvencions atorgades
Aplicacions prollisions no realitzades (program a empresa exporta )
TOTAL SUBVENCIONS (apartat G.1.de la liquidaci6 pressupostaria)

768.862,30
-1.900 ,00
766.962,30

(*) Aportaci6 al tons dotacional de la FNOB de les bestretes efectuades per la Cambra els
anys 2006 i 2007. Aquesta partida es trobava dotada comptablement, d'acord amb la
informaci6 continguda a la mem6ria relativa als actius financers , nota 10.1 , apartat c) .
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Activitat 2017
ASCAME
Fira de Barcel ona (Prog rama BIZ Barcelona)
Fundaci 6 Barce lona Promoci6
Uni 6 de Poligons Indus trial s de Catal unya
Fundaci 6 Privada Knowled ge Market Ba rcel ona
Barce lona Centre de Disseny
Funda ci6 Empresa I Clima
Comite espaiiol de la CCI
Entitats grup Cambra

Import
90 .000 ,00
75.000 ,00
33.000 ,00
25.000,00
25.000 ,00
15.000 ,00
15.000 ,00
10.000,00
288.000,00

Formaci6 empresa rial (beques)
Formaci6 empresarial
(formaci6 professional i universitats)

26.581 ,64
26.581 ,64

Formaci6 programa PICE

96.600,00

Beques prog ram a start up eye (estades de nous emprenedors en em preses a !'estran ger )
SEC OT
Emprenedoria

17.978 ,00
12.500 ,00
30.478 ,00

Compl imen t de la Llei LIS MI
Altres subvencions de suport a l'activitat empresarial

22.366,00
22.366,00

Total subvencions atorgades

464.025,64

TOTAL SUBVENCIONS (apartat G.1.de la liquidaci6 pressupostaria)

464.025,64

17.3. De la informaci6 exposada en el quadres anteriors es despren que es dona
total compliment al que regula !'article 44.6 de la Llei 14/2002 de les cambres
oficials de comerg industria serveis i navegaci6 de Catalunya i del Consell
General de les Cambres.
Al 2018, tot i que hem tingut ingresses per RCP, aquests han estat mfnims
(62 milers d'euros) i per tant amb aquests recurses no haurfem pogut fer front
a les subvencions atorgades. Aquestes , han estat finangades amb els
ingresses de la gesti6 ordinaria i la majoria d'elles s'emmarquen dins l'activitat
prevista del Pia Camera! d'lnternacionalitzaci6 i de Desenvolupament
Empresarial.
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En el 2017 els ingresses per RCP van ser de (50 milers d'euros)
trobavem amb la mateixa situaci6 que l'exercici 2018.

ens

18. Plans camerals

Als efectes comparatius , s'inclou tambe la liquidaci6 corresponent a l'exercici
2017:
2018
Ingresses RCP
Quotes a distribuir a altres cantires
Quotes a rebre d'altres carnbres
=subtotal
(-)Quota CSC
(-)Quota CCC
(-) Despeses recaptaci6 directes i indirectes
(-) Variaci6 prov. Rebuts en litigi
=IS de l'exercici a aplicar a plans camerals
( +) Excedents generals en exercicis anteriors a aplicar
= TOTAL A APLICAR

2017

Impost
Societats

Desenvolupament
em presarial

39.192,99

19.596,50

70.975 ,64
0,00
0,00
70.975,64
-5.088,59
0,00
-7.097,56
0,00

58.789,49

Impost
Societats

Ingresses RCP
Quotes a distribuir a altres cantires
Quotes a rebre d'altres carnbres
=subtotal
(-)Quota CSC
(-)Quota CCC
(-) Despeses recaptac i6 directes i indirectes
(-) Variaci6 prov . Rebuts en litigi

6.661,07
-1 .086 ,62
37 ,55
5.612 ,00
-325,83
0,00
-666 ,10
18.485,51

=IS de l'exercici a aplicar a plans camerals
( +) Excedents generals en exercicis anteriors a aplicar

23.105,58

= TOTAL A APLICAR

lnte rnacionalitzaci6

0,00

0,00

39.192,99

19.596,50

lnte rnacionalitzaci6

Desenvolupament
em presarial

15.403,72

7.701,86

0,00

0,00

15.403,72

7.701,86

lnformaci6 sobre el compliment de !'article 45.3 de la Llei 14/2002.
L'exigencia legal de recurses afectats a pla camera! en aquest exercici 2018 es
residual i queda totalment coberta amb les subvencions atorgades detallades
en el punt anterior.
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19. Fets posteriors al tancament

D'acord amb la nota explicativa de l'apartat 5.2, relativa al pressupost
extraordinari per a la projecci6 de la nova seu d'oficines i serveis al 22@, el
protocol acordat amb l'Ajuntament de Barcelona per a la cessi6 d'espais i
prestaci6 de serveis comuns de l'edifici futur a construir per la Cambra, en favor
d l'Ajuntament, ha estat aprovat pel Pie de la Cambra, en sessi6 del 31 de gener
de 2019 i per la Comissi6 de govern de l'Ajuntament en data 21 de febrer de
2019.
El Comite Executiu considera que des de la data de tancament de l'exercici fins
a la formulaci6 d'aquests comptes anuals no s'ha produ'ft cap fet que en pugui
alterar la imatge fidel, ni que sigui de tal importancia que pugui afectar a la
capacitat d'avaluaci6 dels usuaris dels comptes anuals 2018.

20. Operacions amb parts vinculades

20.1. lnformaci6 sobre les operacions que s'han realitzat amb parts vinculades:
a) ldentificaci6 de les persones o entitats amb les quals s'han realitzat les
operacions vinculades :
Entitats dominades per la Cambra:
Gesti6 i Promoci6 Aeroportuaria, SAU
Entitats associades:
Camerdata, SA
Altres parts vinculades:
AC Camerfirma, SA
Associaci6 Catalana per l'arbitratge
Consorci Fira Internacional de Barcelona
Consorci de Turisme de Barcelona
Fundaci6 Navegaci6 Oceanica de Barcelona
Fundaci6 Privada BCD per a la promoci6 del disseny industrial
Fundaci6 per a la Promoci6 de Barcelona
Grup Fundaci6 Privada Knowledge Innovation Market Barcelona
Fundaci6 Privada Empresa i Clima
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Associaci6 de les Cambres de Comerc;: de la Mediterrania (ASCAM E)
Consell d'U suaris del Transport de Catalunya (CUTC)
Camara de Comercio Internacional - Comite Espanol (CCI)
Uni6 de Poligon Industrials de Catalunya (UPIC)

b) Detail de les operacions de l'explotaci6 i la seva quantificaci6 a l'exercici
2018.
Tambe , a tall comparatiu , s'inclouen les corresponents a l'exercici 2017:

Entitats dom inades

2018
Ingres sos per prestaci6 de serveis
Ing res sos per arre ndaments de locals
Ing res sos financers per tercers
Aporta cions i subvencions reb udes
Aportacion s i subvencions conced ides
Despeses per servei s rebuts

2017

24.819,16 20.533,69
7.379,40
7.299,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
259.558,26 279.997,01

Entitats assoc iades

2018
25.161 ,35
26.452,80
0,00
0,00
0,00
8.826,25

2017

Entitats vinculades

2018

2017

19.834,43 204.726 ,66 253.876 ,08
20.661,49 25.231 ,32 25.497 ,96
692 ,96
814 ,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 515.082 ,00 284.792 ,80
9.401 ,98 257.667 ,23 173.270,31

Saldos pendents amb parts vinculades:

Entitats dominades
ACT/U NO CORRENT
VI.Inversions finance res a /larg termini
2. Credits a empreses
ACT/U CORRENT
111.Deutors
3. Cli ents
4. Clients em preses dom inades i as .
V.lnversions financeres a err
3. Credits a entitats
PASSIU CORRENT
111.Deutes a curt termini
5..AJtres passius fi nancers
V.Creditors
2. Prove'idors
3. Prove'idors em preses de grup i ass .

2018
0,00
0,00
0,00
1.732,04
1.732,04
0,00
1.732 ,04
0,00
0,00
54.1 00 ,01
0,00
0,00
54.100,01
0,00
54.100 ,01

2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.561,98
0,00
0,00
15.561,98
0,00
15.561 ,98

Entitats associades

2018
0,00
0,00
0,00
1.582,08
1.582,08
0,00
1.582,08
0,00
0,00
1.188,05
0,00
0,00
1.188,05
0,00
1.188,05

Entitats vinculades
2017
2018
2017
0,00 50.000,00
0,00
0,00 50.000,00
0,00
0,00 50.000 ,00
0,00
3.965,06 69.145,09 131.642,83
3.965,06 69.145,09 113.066, 15
0,00 69 .145,09 113.066 ,15
3.965,06
0,00
0,00
0,00
0,00 18.576,68
0,00
0,00 18.576,68
1.331,30 219.386,78 78.637,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.331,30 219.386,78 78.637,46
0,00 219.386,78 78 .637,46
1.331 ,30
0,00
0,00
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20.2. lnformaci6 relativa als alts carrecs de la Corporaci6:
D'acord amb !'article 35.3 de la Llei 4/2014, les cambres "haran publicas las
retribuciones percibidas anualmente par las altos cargos y maximos
responsab/es respectivos, asf coma las indemnizaciones percibidas, en su
caso, con ocasi6n def cese en su cargo par cua/quier causa".
D'acord amb !'article 4.2 de la Llei 19/2014, del Parlament de Catalunya, de
29 de desembre, de transparencia, acces a la informaci6 publica i bon govern,
tenen la condici6 d'alts carrecs :

c) Al servei dels altres organismes publics a que fa referencia /'article 3, els
titulars o membres dels organs de govern i els carrecs directius dels dits
organismes".
Organs de govern
D'acord amb el capitol II del reglament de regim interior de la Corporaci6, els
organs de govern de la Cambra s6n el Pie, el Comite Executiu i el PresidenUa.
L'article 6 del citat Reglament, defineix el Pie com l'organ suprem de govern
i representaci6 de la Cambra.
Aixi mateix, el Comite Executiu, d'acord amb !'article 12 del reglament, es
l'organ permanent de gesti6, administraci6 i proposta de la Cambra i esta
format pel presidenUa, el vicepresidenUa primer/a, el vicepresidenUa
segons/a, el vicepresidenUa tercer/a, el tresorer/a i set vocals.
El presidenUa, d'acord amb !'article 16 del Reglament, es un organ de govern
de la Cambra, exerceix la representaci6 d'aquesta i la presidencia de tots els
seus organs col·legiats, i es responsable de l'execuci6 dels seus acords.
Carrecs directius
D'acord amb !'article 31 de la Llei 14/2002 de les cambres catalanes, els
carrecs d'alta direcci6 s6n nomenats i cessats pel Pie de la Cambra a
proposta del Comite Executiu. A aquest efecte, s'enten com alta direcci6 de
la Cambra els carrecs de director gerent i de secretari general (articles 20 i
24 del Reglament de Regim Interior).
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20.3. lnformaci6 sobre l'import dels sous, les dietes i remuneracions de qualsevol
classe meritats en el curs de l'exercici pels carrecs d'alta direcci6 de la
corporaci6 durant el 2018 i als efectes comparatius tambe s'inclouen els
imports corresponents al 2017:
Organs de govern
Els membres dels organs de govern de la corporaci6 no reben cap tipus de
remuneraci6 ni de dietes per assistencia a les reunions.

Carrecs directius

Remuneracions
Aportac ions compromisos per pensions
Assegurances de vida
Tiquet Restaurant
Prestecs i bestretes

2018
255 .390
300
280
1.709

2017
205.100
200
54
1.751

21. Altra informaci6

21.1. Plantilla Cambra:

El nombre mitja de persones ocupades a l'exercici 2018 ha estat de 104,25,
nombre que resulta de la mitja mensual de la plantilla d'acord amb el rebut
de liquidacions de cotitzacions (RLC) de la Seguretat Social.
Comparativament, a l'any 2017, el nombre mitja de persones de la plantilla
va ser de 102,25.
A 31/12/18 el nombre d'empleats es de 107 persones, dels quals un 67,29 %
(72) s6n dones i un 32,71% (35) s6n homes. La mitjana d'edat esta situada
en els 47,49 anys. Als efectes comparatius, a 31/12/2017 el nombre
d'empleats era de 103 persones, dels quals un 68,93 % (71) eren dones i un
31,7% (32) eren homes. La mitjana d'edat estava situada en els 47,21 anys.
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La di stribuci6 del personal per grups professionals en els exercicis 2018 i
2017 es la seguent:

Tecnics
Administratius
Auxiliars I Suport
Totals

2018
53
51
3

2017
43
57
3

---------

----------

107

103

21.2. Canvis dels components dels organs de govern:
Al llarg del 2018 s'han produ"lt els seguents canvis en els Organs de Govern :
El 5 d'abril del 2018 va ser nomenat el Sr. Joan Estape Mir com a membre
vocal del Comite Executiu en substituci6 del Sr. Antoni Massanell Lavilla .
El 14 de maig de 2018 es va produir la baixa del senyor Antoni Ubach i Nuet
(e.p.d.) com a representant de Hormigones y Bombeos Soluciones, SA
I el 18 d'octubre de 2018 es va produir un canvi de representant a FCC
Construcci6n, SA, el senyor Santiago Farre i Dot, el va substituir el Sr. Jordi
Ferrando Cuadradas.
Per a mes informaci6 sobre la relaci6 dels membres dels organs de govern de
la Cambra es pot consultar el web corporatiu www.cambrabcn .org.

21 .3. Remuneraci6 dels auditors:
Els honoraris meritats per a la realitzaci6 de l'auditoria dels comptes anuals i
la liquidaci6 pressupostaria de l'exercici 2018 han estat de 17.500 euros, a
l'igual queen el 2017 .
Durant l'exercici 2018 els auditors no han prestat altres serveis, sl en canvi en
l'exercici 2017 que van prestar serveis relacionats amb certificaci6 de
subvencions per import de 1.750 euros.
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22.

Liquidaci6 pressupostaria

22.1. El resultat comptable i pressupostari son coincidents i es el seguent:
Imports 2018
Resultat comptab le

120.690,07

Resultat press upostari

120.690,07

22.2 . Evoluci6 pressupost

Ingresses per

se~is

Programes i sub\.encions
aportac ions DL3/2017 i Llei 4/2014

liqu idaci6

liquidaci6

2017

2018

10.683.310

10.981 .748

2,8%

298.438

5.336.078

7.514.905

40,8%

2.178.827

variaci6

P2018/2017

182.959

102.000

-44,2%

-80.959

16.202.347

18.598.653

14,8%

2.396.306

Despeses de l'actil.itat

7.146.155

9.388.716

31,4%

2.242.561

Estructura

2.449.011

2.618.511

6,9%

lngressos de /'activitat

Personal

Despesa operativa
Recurs Cameral Permanent
Amortitzacions
Resultat financer i extraordinaris

RCP financers i amortitzacions
Resultat de l'exercici

5.652.858

6.096.881

15.248.024

18.104.108

50.645

651 .914

-952 .126

-948.383

7,9%

18,7%

169.500
444.023

2.856.084
601 .269

-0,4%

3.743

17.754

-77.386

-883.727

-373.855

-57,7%

509.872

70.596

120.690

71,0%

50.094

-95.140

La liquidaci6 del pressupost 2018, en relaci6 amb l'exercici anterior, es
caracteritza pel creixement experimentat en l'execuci6 de programes publics
(Camara de Espana, Fundaci6n lncyde i altres projectes europeus adjudicats
en concurrencies competitives), amb un creixement en conjunt del 40,8%.
Al seu temps , els ingressos per serveis han tancat l'exercici amb un
creixement del 2,8%. Els principals increments s'han donat a Formaci6
empresarial (amb un 11 %) i a la partida d'arrendaments ates el lloguer de les
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plantes inferiors de l'edifici Diagonal. Pel seu especffic, cal destacar els
ingresses provinents dels tramits empresarials i de la cessi6 d'espais de la
Casa Llotja.
En relaci6 amb les despeses operatives, les d'activitat, directament
relacionades amb els ingresses, s'han incrementat en un 31,4% , mentre que
les d'estructura i personal han experimentat un creixement del 7,6% en
conjunt.
Les amortitzacions de l'exercici s'han situat en -948 milers,
camera! , financers i extraordinaris en 574 milers.

el recurs

El resultat de l'exercici 2018 ha estat de 120 milers d'euros, amb una millora
de 50 milers en relaci6 a l'exercici precedent.

22.3. Liquidaci6 pressupost per lfnies d'activitat
D'acord amb la lnstrucci6 per a l'elaboraci6 def pressupost ordinari
d'ingressos, despeses i inversions de /'exercici 2018 de /es cambres oficials
de comer<;, industria, serveis i navegaci6 de Catalunya i def Consel/ General
de /es Cambres, emesa en data 2 de novembre de 2017 pel Secretari general
del departament d'Empresa i Coneixement, com a organ tutelar, tant el
pressupost d'lngressos com el de Despeses s'han de confeccionar
incorporant, a mes dels imports globals, les grans lfnies d'activitat.
En el cas de la Cambra de Barcelona, la classificaci6 portada a terme ha estat
la seguent: Internacional, Competitivitat, Qualificaci6 professional, Atencio
empreses i tramits , Altres serveis, Llotges i Mercats, Estudis , lnstitucional i
Estructura.
A aquests efectes, s'incorpora a la memoria la liquidaci6 pressupostaria en
base a aquesta classificaci6, amb indicaci6 del pressupost formulat.
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LI QUIDACIO DEL PR ESS UPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES PER Li NIES D'AC T l\J1TAT
Cambra de Comer'

EXERCIC I 2018

de Barcelon a

INGRESS OS

(1 de 5)

Internacional
Press upost

Realitzat

Competitivitat
P ressupost

Rea litza t

-17,48%

1.695.677

1.527.437

-8,42%

467.293

432.486

-7 ,45%

467.293
-

432.678

-7,41 %

D esviaci6

Desviaci6

AJ RECUR SOS PERMANENTS
A ' DETRIMENTS ALS /NGRESSOS PER RCP
BJ RECUR SOS NO PERMANEN TS
1. Prestacions de serve is i altres ingresses

a) Serveis Prestats

928.030
337.768

765.775
309.324

337.768

309 .324

c) Ingresses per arrendaments
d) Altres Ingresses
h) Patrocinis a l'explotaci6

2. Subvencions, donacions, llegats a l'activitat
a) Subvencions, donacions i !legals a l'explotaci6 oficials

-

-

-

g) Ingresses accessoris i altres de gesti6 corrent

-9,92%

192

-

-

590.262

456.451

-22,67%

1.228.384

1.094.951

590.262

456.451

-22 ,67%

1.228.384

1.094.951

-10,86%
-10 ,86%

DJ INGRESSOS FINANCERS

-

2. De valors negociables y altres ins t rum ents fi nance rs
b) De tercers
c) lnteressos de demora per Recurs Camera! Permanent
TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTARIS

-

-

928.030

DESPESES

1. Altres accions realitzades

-17,48%

-

1.695.677

1.527.437

Internacional
P ress upost

GJ DESPESES DEL 'ACTIVITAT

765.775

-

Realitzat

-9,92%

Competitivitat
D esv ia ci6

Press upo st

Realitzat

387.428

349.480

-9,79%

789.084

879.932

70.055

195.961

179,72%

4.000

89.251

D esviac i6

11,51%
2131 ,28%

2. Accions realitzades per tercers

317.373

153.519

-5 1,63%

785.084

790.681

0,71 %

HJ DESPESES DE PERSONAL

443.159

447.961

1,08%

714.813

607.817

-14, 97%

1. Sous , salaris i assirrilats

343.068

352 .209

2,66%

539.165

465.074

- 13,74%

-

-

3. Carregues socials

87.920

82.179

-6,53%

154.328

126.841

4. Altres despeses de personal

10.674

11.825

10,78%

18.719

14.369

-23 ,24%

1.497

1.748

16,77%

2.601

1.533

-41 ,06%

36.250
36 .250
26.400

91 .523
91.516
43.220

152,48%
152,46%
63 ,71 %

62.255
62.255

102.065
102.065

63,95%

2.

~demnitzacions

5. Aportacions a sistemes complementaris de pensions
IJ ALTRES DESPESES DEL 'ACT/VITAT

1. Servais exteriors
a) Arrendaments i canons
b) Reparacions i conservaci6

-

-

-

e) Primes d'assegurances

-

-

9.850
-

30.389

g) Publicitat. propaganda i relacions publiques
h) Subrrinistraments

i) Allres serveis

-

2. Tributs

63,95%

21.197
604

d) Transports
f) Serveis bancaris i sirrilars

-

870

-17 ,81 %

22.536

-

c) Serveis de professionals independents

-

61

208

-

11
208 ,52 %

162
16.803

29.275
-

31 .573

32.980

25.947

-

-

1.566.152

1.589.814

7,85%

-21 ,33%

7

3. P0rdues , deteriorament i variaci6 provisions op cials.

JJ DOTACIONS AM ORTITZACIONS IMM OBILITZAT
LJ PERDUES PROCEDENTS DEL '/M M OB I DESP EXTR

-

MJ DESPESES FINANCERES

12

3. Diferencies de canvi
4. Deteriorament i resultat alienaci6 d 'instrum finance rs

12

TOTAL DESPESES PRESSUPOSTARIES
IRESULTAT PRESSUPOSTARI

866.837
61.1931

888.952
-1 23.1771

2,55%

129.5251

1,51%
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LI QUIDACIO DEL PRESS UP OST OR DINAR I D'INGRESSOS I DE DESPESES PER LiNIES D'ACTl\/1TAT
Cambra de Comer\

EXERCICI 2018

de Barcelona

INGRESS OS

(2 de 5)

Qualificacio professional
P ress upo st

R ea lit za t

Des v iaci 6

Atencio em preses i tram its
Press upo st

R ea litza t

Oe sv iaci6

A) RECURSOS PERMANENTS
A ' DETRIM ENTS ALS INGRESSOS PER RCP
B) RECURSOS NO PERM ANENTS

4. 091. 253

6.270.557

53,27%

5.268.63 1

5.172.849

1. Prestacions de s e rveis i altres ingre ss os

1.1 74.255

1.174.41 8

0,01 %

4.909.200

4.909.91 9

0,01 %

1.164.500

1.164.253

-0.02%

4.880.800

4.891.919

0.23%

3.755

3.515

-6,39%

a) Serveis Prestats
c) Ingresses per arrendarrents

-

d) A ltres Ingresses
g) Ingresses accessoris i altres de gesti6 corrent
h) Patrocin is a l'explotaci6

2. Subvencions , donacions, llegats a l'activitat
a) Subvencio ns. don ac ions i llegats a l'ex plotac i6 oficials

-1,82%

- 36.62%

6.000

6.650

10,83%

28.400

18.000

2.916.998

5.096 .139

74,70%

359.431

262.930

-26,85%

2.916.998

5.096. 139

74,70%

359.431

262.930

- 26.85%

D) INGRESSOS FINANCERS
2. De valors negociables y altres in s trument s f inance rs

-

b) De terce rs
c) lnteress os de derrora per Recurs Carrera! Permanent

TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTARIS
DESPESES

4.091.253

6.270.557

53,27%

Qualificacio professional

5.268.631

5.172.849

-1,82%

Atencio em preses i tram its

P res supost

Realit zat

G) DESPESES DE L 'ACTIVITAT
1. A ltres accions re alitzades

2.709.106

4.115.431

51,91 %

620.649

543.926

-12,36%

11 6.527

371 .156

218,52%

193.474

144.276

-2 5.43%

2. Accions realitzades per tercers

Desviaci6

Pressupost

Realitzat

Desviaci6

2.592.579

3.744.275

44.42%

427. 175

399.650

-6 ,44%

H) DESPESES DE PERSONAL

967.694

1.009.964

4,37%

1.275.090

1.280.620

0,43%

1. Sous, salaris i ass irrilats

721 .308

770.144

6,77%

940.603

959. 148

1,97%

-

2. lndemnitzac ions
3. Carregues socials
4. A ltres des peses de personal

5. Aportacions a sisterres corrplerrentaris de pensions

I) ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT
1. Serve is exteriors

214.141

213 .140

-0.47%

288. 146

279.905

-2 ,86%

28.310

23 .593

-1 6,66%

40.686

31 .276

-23,13%

3.935

3.087

-21 .55%

5.655

4.291

-24,12%

47.920

179.851

275,32%

243.024

338.760

39,39%

275,32%

243.024

47.920

a) Arr endarre nts i canons

4.764

c) Serv eis de profess ionals independents

-

d) Transports

-

8.646

-

150

-

80

30.500

6.703

47.920

9.367

Altres serveis

39,39%

108
183
38.540

26,36%

4.187
-80.45%

15.840

-

h) Subrrinistrarrents

~

338.760

-

-

f ) Serveis bancaris i sirrilars
g) F\Jblicitat, propaganda i relacions publiques

179.851
43.672

b) Reparacions i conservaci6

e) R-irres d'assegurances

6.000

-

115.265

21 2.524

271.106

27 ,56%

2. Tributs

3. Pe rdues, deteriorament i variaci6 provisions op cials.
J) DOTACIONS AMORTITZACIONS /MM OBILITZAT

L) PERDUES PROCEDENTS DEL 'IMM OB I DESP EXTR
M) DESPESES FINANCERES
3. Diferencies de canvi
4. Dete riorament i resultat alienaci6 d ' instrum financers

TOTAL DESPESES PRESSUPOSTARIES

IRES ULTAT PRESSUPOSTARl

3.724.720
366.5331

5.305.246
965.3111

42,43%

2.1 38.763

2.163.306

3.129.8681

3.009.5431

1,15%
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LIQ UIDACIO DEL PRESSUPOST ORDINARI D'ING RESSOS I DE DESPESES PER LiNIES D'ACTIVlTAT
Cambra di!' Comer~

EXERCICI 2018

d' Barcelona

(3 DE 5)

Llotges i Mercats

Altres serve is

INGRESSOS

Press upos t

R ea litzat

D esviaci6

2.187.218
1.878.500

2.089.010
1.858.521

-4,49%

438.500

360.791

1.420.000

1.467.816

-17.72%
3,37%

20.000

29.914

49,57%

308.718

230.489

308. 71 8

230.489

-25,34%
-25,34%

Press upo st

R ea litzat

O esvia ci 6

A) RECUR SOS PERMANENTS
A ' DETRIMENTS ALS /NGRESSOS PER RCP
B) RECURSOS NO PERMANENTS
1. Prestacions de serveis i altres ingresses
a) Serveis Prestats
c) Ingres sos per arrendaments
d) Altres lngressos
g) ngressos accessoris i altres de gesti6 corrent
h) Patrocinis a l'explotaci6

2. Subvencions, don ac ions , llegats a l'activitat
a) Subvencions, donacions i llegats a l'explotaci6 oficials

-1,06%

-

174.582
146.282

145.948
145.948

-16,40 %

111.415

102.549

-7,96%

-0,23%
-100,00%

4.869

-

-

29.998

43.399

44 ,67%

28.300

-100,00%

28.300

-100,00%

D) /NGRESSOS FINANCERS

2. De valors ne gociables y altres instrumen ts financ e rs
b) De tercers

-

-

c) nteressos de dermra per Recurs Cameral Permanent

TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTARIS

2.187.218

2.089.010

-4,49%

174.582

Altres serve is

DESPESES

Press upost

-

-

145.948

-16,40%

Llotges i Mercats
Press upost

Re a litzat

Desviaci6

63.384
8.039

G) DESPESES DE L'ACTIVITAT
1. Altres accions realitzades

576.480
33.622

289.648

18.465

·49, 76 %
-45 ,08%

R ealit zat

18.935

Des vlaci6

13.615

-70, 13%
69,36%

-90,39%

2. Accions re alitzades per tercers

542.858

27 1.183

-50,05%

55.345

5.320

H) DESPESES DE PERSONAL

707.783

765.037

8,09%

61.590

69.273

12,47%

1. Sous , salaris i assirrilats

532. 166

587.214

10,34%

44.773

52.235

16,67%

2. lndemnitzacions
3. Carregues socials
4. A ltres despeses de personal
5. Aportac ions a sistemes con-ple mentaris de pensions
I) ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT

1. Serveis exteriors
a) Arre ndaments i canons
b) Reparacions i conservaci6
c) Serveis de professionals independents
d) Tra nsports
e) Primes d'assegurances
f) Serveis bancaris i sirrilars
g) Publicitat, propaganda i re lacions publiques

-

A ltres serveis

-

157.313

2,31 %

14.351

15.718

9,53%

19.183

18.203

-5,11 %

2.165

1.080

-50,12 %

240

-20,27%

2.666

2.307

-13.47%

350.532
350.532

226.627
225.885

-35,35%

39.000

35.169

-

48 .623

1.300

4.182

-

-

10.627

-

-

120.512
191.020

301

-35,56%

111 .029
111 .029

115.097
113.105

-9 ,82%

-

3.755

105.279
35.920

2. Tributs

742

3. Perdues, dete ri orament i variaci6 provisions op cials.

-

3,66 %

1,87%
221 ,69%

27

377
305
-12,64%

517

h) Subrrinistraments
i)

-

-

153.768

-81 ,20%

54.389
55.035

458
81.818

50,16%
50.43%

887
11 .351

-79,37%

1.992

J) DOTACIONS AM ORTITZAC/ONS JM MOB/LITZA T
L) PER DUES PROCEDENTS DEL 'JM M OB I DESP EXTR
M ) DESPESES FINANCERES

3. Diferencies de canvi
4. Deteriorament i resultat alienaci6 d'instrum finance rs
TOTAL DESPESES PRESSUPOSTARIES
IRESULTAT PRESSUPOSTARI

1.634.795

1.281.312
807.6981

-21 ,62%

236.003

203.305

-61 .4211

-57.3571

-13,85%

ON6337579

CLASE

a.a
69

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOSTORDINARI D'INGRESSOS I DE DESPESES PER LiNIES D'AC Tl'v1TAT
Cambra d~ (omen;:
dt B.trcelon.t

EXERCICI 2018

INGRESSOS

Estudis
P ressupost

AJ RECURSOS PERMANENTS
A ' DETRIMENTS ALS JNGRESSOS PER RCP
BJ RECURSOS NO PERMANENTS
1. Prestacions de serveis i altres ingressos

a) Serveis Prestats
c) Ingresses per arrendarrents
d) Altres lngressos
g) Ingresses accessoris i altres de gesti6 corrent

-

a) Subvencions , donacions i llegats a l'explotaci6 oficials

Reafitzat

lnstitucional
D esv iaci6

-

P ress upo st

Realitzat

-

Desviaci6

-

244.960

242.392

-1,05%

1. 706.970

1.350.269

205.960

165.352

-19,72%

1.428.220

1.053.364

-26,25%

205.960

116.560

-43 ,41 %

31.720

27.712

-12 ,64%

-

-

-

-20,90%

-

-

48.792

296.500

923.652

39.000

77.040

97,54%

278.750

296.905

6,51%

39.000

77.040

97 ,54%

278 .750

296.905

6,51 %

-

-

h) Patrocinis a rexplotaci6

2. Subvencions , donacions, llegats a l'activitat

(4 DE 5)

1.100.000

-

102.000

-

-90 ,73%

211 ,52%

DJ JNGRESSOS FINANCERS

2. De valors negociables y altres in strume nts finance rs
b) De tercers
c) lnteressos de demora per Recurs Carrera! Perrranent
TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTARIS

244.960

DESPESES

242.392

-1,05%

1.706.970

GJ DESPESES DEL 'ACT/VITA T

55.328

1. Altres accions realrtzades

29.500

1.350.269

-20,90%

I nstituciona I

Estudis
Pressu po st

2. Accions realrtzades per tercers

-

Realitzat

O esv iaci6

45.860
22.722

-17, 11%
-22 ,98%

R ea litz at

P ressupost

1.062.058

1.392.459

296.067

550.651

!Desv iaci6

31 , 11%
85.99%

25.828

23. 138

-10,42%

765.991

841.808

9,90%

HJ DESPESES DE PERSONAL

261 .100

284.686

9,03%

884.206

866.557

-2,00%

1. Sous, salaris i assirrilats

212.1 71

232.251

9,46%

699.457

711.041

1,66%

.

2. lndemnrtzacions

.

43.062

43.437

0,87%

164.300

137.626

5.105

6.243

22,29%

17.783

16.150

-9 ,18%

762

2.755

261 ,55%

2.666

1.740

-34 ,73%

9.500
9.500

5.537
5.537

-41,72%

526.801
526.801

441.445
687.033

-16,20%

a) A rrendaments i canons

-

.

15.000

28.178

87 ,85%

b) Reparacions i conservaci6

-

.

.

.

3. Carregues socials
4. Altres despeses de personal
5. Aportacions a sistemes complerrentaris de pensions
JJ ALTRES DESPESES DEL 'A CTJVITAT
1. Serveis exteriors

c) Serveis de professionals independents
d) Transports
e) Prirres d'assegurances

.

g) Pu blicitat, propaganda i relacions publiques
i) Altres serveis

4.327

-

.

8.500

1.210

195.417

-

-

-

-

24 ,47%

1.971

-

.

332,70%

232.800

301.483

29,50%

-85,76%

122.001

157.254

-

30,42%

2.730

157.000

-

1.000

2. Tributs
3. Perdues, deteriorament i variaci6 provisions op cials.

-

.

f) Serveis bancaris i sirrilars
h) Subrrinistrarrents

-41,72%

-16 .23%

28 .90%

4.412

.

-

250.000

JJ DOTACIONS AM ORTITZACJONS JM MOB/LITZA T

-

LJ PERDUES PROCEDENTS DEL 'JM MOB I DESP EXTR
M J DESPESES FINANCERES

3. Diferencies de canvi
4. Deteriorament i resultat alienaci6 d'instrum financers
TOTAL DESPESES PRESSUPOSTARIES

IRESULTAT PRESSUPOSTARI

1.800

-

-

325.928

336.083

-80.9681

-93.691 1

3,12%

-

162

-

162

2.473.065

2.702.423

-766 .0951

-1.352.1541

9,27%
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LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DE DESPESES PER LiNIES D'AC Tl\/ITAT
C.ambr<! de Comert;

A ' DETRIMENTS ALS INGRESSOS PER RCP
BJ RECURSOS NO PERMANENTS
1. Prestacions de serveis i altres ingressos

a) Serveis Prestats
c) lngressos per arrendaments
d) Altres lngressos
g) lngressos accessoris i altres de gesti6 corrent
h) Patrocinis a l'explotaci6

TOTAL

Estructura
P ress upo st

A) RECURSOS PERMANENTS

(5 DE 5)

EXERCICI 2018

dt Barcelona

INGRESS OS

Realitzat

-

De sv iac i6

P ressupo st

Realitzat

73.929

73.929

.

577.985

956.903
956.903

1.034.416
1.034.416

40.627
2.500

-

22.829

913.776

8,10%
8,10%

17.254.224
11.504.381

18.598.653
11.083.748

117.717

189,75%

7.678.583

7.523.503

10.073

302,92%

1.431 .124

1.481.404

883.797

-

577.985

- 3,28%

-

2. Subvencions , donacions , llegats a l'activitat
a) Subvencions , donacions i llegats a l'explotaci6 oficials

1.120.000

203.343

913.776

883.797

360.898

991 .70 1

5.749.843

7.51 4.905

5.749.843

7.514.905

DJ INGRESSOS FINANCERS

14.000

41.000

192,86%

14.000

41.000

2. De valors negociables y altres instruments financers

14.000

41.000

192,86%

14.000

41.000

b) De tercers
c) lnteressos de demora per Recurs Cameral Permanent

14.000

16.851
24.149

20 ,36%

14.000

16.851

.

24.149

1.727.330

77,91%

17.268.224

19.291.567

TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTARIS

970.903

DESPESES

G) DESPESES DEL 'A CTIVITAT

1. Altres accions realitzades

TOTAL

Estructura
P ress upo s t

110.784
41 .318

P re ss upo st

Realitzat

Realitzat

Des viac i6

36.667
35.699

-66,90%
-1 3,60%

6.374.301
792.602

7.672.338
1.441.796
6.230.542

69.466

968

-98,61%

5.58 1.699

H) DESPESES DE PERSONAL

650.189

764.966

17,65%

5.965.624

6.096.881

1. Sous , salaris i assirnlats

510 .919

597.011

16,85%

4.543 .630

4.726.327

13,00%

1.241.844

1.193.826
148.518

2. Accions realitzades per tercers

2. lndemnitzacions
3. carregues socials
4. Altres despeses de personal
5. Aportacions a sistemes complementaris de pensions
I) ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT
1. Serve is exteriors

a) A rrend aments i canons
b) Reparacions i conservaci6
c) Serveis de prof essionals independents
d) Transports
e) Primes d'assegurances

-

-

-

6.000

121 .828

137.667

15.3 15

25.779

68 ,33%

157.940

2.127

4.509

111 ,99%

22.210

22.210

2.560.988
2.381.988

2.642.993
2.380.392

3,20%
-0,07%

3.948.299
3.769.299

4. 143.898
4.124.144

147.500

144.737

-1 ,87%

227 .900

329.913

1.063.055

1.020.143

-4 ,04%

1.064 .355

1.102.617

457.967

500.170

9,22%

614.967

706.968

30.279

.

2.921

60.779

75. 522

14
30.279

0,00%

f ) Serveis bancaris i sirnlars

7.000

6.052

-13,54%

7.305

10.708

g) Publicitat, propaganda i relacion s publiques

2.500

7.362

498.246

587.438

432.500

406.199

h) Subrnnistraments

432.500

404.633

194,48%
-6,44%

i)

241 .1 87

267.002

10,70%

863.247

901.858

179.000

201.637

12,65%

179.000

206.798

-3,23%

980.000

A ltres serveis

2. Tributs
3. Perdues , deteriorament i variaci6 provisions op cials.
J) DOTACIONS AM ORTITZACIONS IMM OBILITZAT

L) PERDUES PROCEDENTS DEL 'JM MOB I DESP EXTR

60.964

980.000

-

948.383

54.684

3. Diferencies de canvi
4. Deteriorament i resultat alienaci6 d'instrum finance rs

5
54.679

IRES ULTAT PRESSUPOSTARI

4.301 .961

4.700.436

-3.331 .0581

-2.973.1061

-187.044

948.383

-

252.743

M) DESPESES FINANCERES

TOTAL DESPESES PRESSUPOSTARIES

0

254.543
54.834

9,26%

-

155
54.679

17.268.224

19.170.877

ol

120.6901

ON6337581

CLASE 8.3
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22.4

Comptabilitat diferenciad a relativa a les activitats publiques
privacies.

activitats

D'acord amb !'article 35.4 de la Llei 4/20 14, basica de les cambres oficials de
comerc;, industria, serveis i navegaci6, les cam bres mantindran una
compta bi litat diferenciada en relaci6 amb les seves activitats publiques i
privacies, sense perjud ici de la unicitat dels comptes anuals.
L'article 5 de la Llei 4/2014, als seus apartats 1 i 2, defineix les funcions de
caracter public-administratiu que les cambres desenvoluparan.
Aixf mateix, a !'article 3, la llei preveu que les cambres podran portar a terme
altres activitats, que tindran caracter privat, i que es prestaran en regim de
lliure competencia, i que contribueixin a la defensa, suport o foment del
comerc;, la industria, els serveis i la navegaci6, en especial , serveis
d'informaci6 i assessorament empresarial. Estableix tambe que es podra
difondre i impartir formaci6, prestar serveis de certificaci6 i homologaci6
d'empreses, gestionar i administrar borses de franqufcia, subproductes i
subcontractaci6, aixf com llotges de contractaci6. Per ultim , aquest article
estableix que es podran desenvolupar activitats de mediaci6 i arbitratge
nacional i internacional.
D'acord amb aquest article 5, apartats 1, 2 i 3, s'ha portat a terme una
classificaci6 de l'activitat de la Cambra , tenint en compte la seva naturalesa i
finalitat.
Per a la seva instrumentalitzaci6 comptable i de gesti6 econom1ca , tota
l'activitat de la Cambra esta dividida per diferents projectes pressupostaris
els quals tenen una doble classificaci6: la If nia d'activitat en la qual estan
enquadrats , i la naturalesa d'activitat publica o activitat privada, d'acord amb
els criteris que es desprenen de la Llei 4/2014.
En els quadres seguents, i a partir de les If nies d'activitat definides
anteriorment, es presenta la liquidaci6 pressupostaria de l'activitat de la
Cambra - sense incloure la despesa estructural - desglossada en activitat
publica i en activitat privada. Es presenta un primer resum per If nia d'activitat
i servei , i a continuaci6 la presentaci6 d'acord amb la normativa
pressupostaria.
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LIQUIDACIO PRESSUPOST 2018 -ACTIVITAT PUBLICA
Linia d'activitat

servei

Internacional

iniciaci6
projectes
mercats

Competitivitat

lngressos

Despeses*

656 .998

424.025

acompanyament
emprenedoria
comer9 i turisme
eAdministraci6/pla TIC

1.308.652

860.875

Qualificaci6 professional

programa PICE
programa Joves per
Emprendre
Garantia Juvenil

5.096.139

3.557.568

Atencio empreses i tramits

tramits
certificacions
delegacions

4.216.477

396.236

Alires serveis

projectes europeus
comunicaci6 corporativa

264.670

312.905

Estudis

analisi econ6mica
infraes tructu res

167.532

50 .520

1.350.269

2.083.904

13.060.737

7.686.033

lnstitucional

TOTAL ACTIVITAT PUBLICA
*no inclou costos d'estructura

comissions i
participades
CORA
secretaria ASCAME
socis institucionals
organs de govern
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CAMBRA OFICIAL DE COMER~, INDUSTRIA SERVEIS I NAVEGACIO DE BARCELONA
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES
Cambra de Comer~

ACTIVITAT PUBLICA

dt Barcelona

(1 de 2)

EXERCICI 2018

INGRESSOS

Internacional
Pressupost

Competitivitat

Qualif professi onal

Ate nci6 empreses

Realitzat

Pressupost

Re alitzat

Pressupost

Realitzat

Pre ss upost

Re a l~z at

656.998

1.483.653

1.308. 652

2.909.748

5. 096. 139

4. 293. 131

4. 216.477

BJ RECURSOS NO PERM ANENTS

777.562

1. Prestacion s de se rve is i altre s ingress os

187.300

200.547

255.269

213.701

3.933.700

3.953.547

187.300

200.547

255.269

213.893

3.905.300

3.935.547

28.400

18.000

a) Serveis R'estals

c) llgressos per arrendarrents
d) Altres lngressos

192

g) ngressos accessoris i attres de gesti6 corrent
h) Patrocin ts a rexplotaci6
2. Sub vencions , donacions , llegats a l'acti vitat

a) Subvencions, donacions i llegats a rexplot.oficials

TOTAL INGRESSOS ACTIVITAT AMBIT PUBLIC

DESPESES

590.262

456.451

1.228.384

1.094.951

2.909.748

5.096.139

369.431

262.930

590.262

456.451

1.228.384

1.094.951

2.909.748

5.096.139

359.431

262.930

1.483.663

1.308.652

2.909.748

5.096.139

4.293.131

4.216.477

777.662

656.998

Internacional

G) DESPESES DE L'ACTIVITAT

Competitivitat

Pressupost

Realitzat

363.828

335.547

Qualif professional

Pressupost

Realitzat

Pressupost

Realitzat

704.184

789.307

2.063.649

3.393.224

Atenci6 empreses
Pressupost

67.149

Realitzat
59.800

69.455

194.891

4.000

84.289

104.277

357.353

10.974

6.471

2. Accions realitzades per tercers

294.373

140.656

700.184

705.018

1.959.372

3.035.871

56. 175

53.329

lj AL TRES DESPESES DEL 'ACTIVITAT

30.450

88.478

33.680

71.568

19.200

171.047

243.024

336.436

1. Serveis exteriors

30.450

88.471

33.680

71.568

19.200

171.047

243.024

336.436

1. Attres accions realitzades

a) Arrendarrents i canons

21.800

b) Reparacions i conservaci6

41.990

22.236

870

10.557

c) Serveis de profess ionals independents

d) Transports

43.672

108

604

150

96

183

e) Prirres d'assegurances

6.703

f) Serveis bancaris i sinilars

g)

F\Jbl~~a t ,

propaganda i relacions publiques

8.650

28.823

38.540
4.187

8.000

15.208

25.680

22.867

737.864

850.875

19.200

6.310

15.59 1

162

Altres serveis

16.615

2. Tributs

TOTAL DESPESES ACTIVITAT AMBIT PUBLIC

30.500

11

h) Subninistrarrents
~

6.571

114. 362

212.524

271 .1 06

3.564.271

310.173

356.235

7

394.278

424.025

2.082.845
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CAMBRA OFICIAL DE COMER~, INDUSTRIA SERVEIS I NAVEGACIO DE BARCELONA
Umbr;r de

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES

Comer~

dt Barcelona

ACTIV ITAT PUBLICA

12 de 2)

EXERCICI 2018

INGRESSOS

BJ RECUR SOS NO PERMANENTS
1. Pres tacions de serve is i altre s ingressos
a) Serveis Ffestats

Estudis

Alires serve is
Pross upost

342.218

Roalitzat

Pressupost

lnstitucional

Roalitzat

Total activitat publica

Press upost

Roa l ~zat

Prossupost

Realitzat

167.532

1.706.970

1.350.269

11.673.282

13.060.737

264.670

160.000

33.500

34.181

121 .000

99.392

1.428.220

1.053.364

5.958.989

5.554.732

33.500

33.812

121.000

50.600

31.720

27.712

4.534.089

4.462.111

48.792

1.100.000

102.000

1.100.000

150.969

c) ngressos per arrendarrents
d) Altres ngressos

369

g) ngressos accessoris i altres de gesti6 corrent
h) Patrocinis a rexp~tac~
2. Subve ncions 1 donacions , llegats a l'activitat
a) Subvenckms , donacions i legals a rexp~Lof ~Olls

TOTAL INGRESSOS ACTIVITAT AMBIT PUBLIC

DESPESES

GJ DESPESES DE L'ACTl\ATAT

296.500

923.652

324.900

941.652

308.718

230.489

39.000

68.140

278.750

296.905

5.71 4.293

7.506.005

308.718

230.489

39.000

68.140

278.750

296.905

5.714.293

7.506.005

342.218

264.670

11.673.282

13.060.737

160.000

Alires serve is

167.532

Estudis

1.706.970

1.350.269

lnstitucional

Total activitat publica

Press upost

Realitzat

Press upost

Realitz at

Pressupost

Roal~zat

Press upost

Real~zat

433.980

218.705

45.328

44.983

1.062.058

1.392.459

4.740.175

6.234. 025

25.122

16.472

29.500

22.722

296.067

550.651

539.394

1.232.849

408.858

202.233

15.828

22.261

765.991

841.808

4.200.781

5.001.176

I) ALTRES DESPESES DE L'ACTl\ATAT

143.532

94.200

9.500

5.537

526.801

691.445

1.006.187

1.458.711

1. Servais exteriors

143.532

93.504

9.500

5.537

526.801

687.033

1.006.187

1.453.596

15.000

28.178

36.800

143.469

157.000

196.171

30.500

45.243

1. Attres accions realitzades
2. Accions realizades per tercers

a) Arrendarrents i canons

822

b) Reparacions i conservaci6

2.730
157.000

c) Serveis de professionals independents
d) Transports

195.417

14.265

1.971

24

e) Ffirres d'assegurances

2.274

4.198

f) Servei.5 bancaris i sirrilars
g) Publicnat, propaganda i relacions publiques

106.512

80.832

1.000

4.327

232.800

301.483

376.162

452.574

37.020

11.826

8.500

1.210

122.001

157.254

405.725

595.240

162

h) Subrrinistrarrents
Q Attres serveis

2. Tributs

TOTAL DESPESES ACTIVITAT AMBIT PUBLIC

696

577.512

312.905

5.11 5

4.412

54.828

50.520

1.588.859

2.083.904

5.746.362

7.692.736
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LIQUIDACIO PRESSUPOST 2018 -ACTIVITAT PRIVADA

Linia d'activitat

servei

Internacional

lngressos

Despeses

pla de
subcontractacio

108.777

16.978

Competitivitat

serveis TIC

218. 785

121.122

Qualificacio professional

formacio empresarial

1.174.418

731.011

Atencio empreses i tramits

certificacio digital

956.372

486.450

informacio empresarial
Oficina Atencio a l'Empresa
Altres serveis

Casa LlotJa
mediacio i arbitratge
empresarial
Club Cambra

1.824.340

203.370

Estudis

Estudis monografics

74.860

877

Llotges i mercats

Mercat Carnie

145.948

132.040

4.503.500

1.691.848

LlotJa de Vic
Llotja de Cereals
TOTAL ACTIVITAT PRIVADA
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CAMBRA OFICIAL DE COMER~, INDUSTRIA SERVEIS I NAVEGACIO DE BARCELONA
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES
ACTIVITAT PRIVADA
EXERCICI 2018
(1 de 2)

Cambra de ComN~
de Barcelona

INGRESS OS

Internacional

Competitivitat

Qualif professional

Atenci6 em preses

Press upost

Realitzat

Pressupost

Realitzat

Pressupost

Realitzat

Pressupost

Realitzat

BJ RECURSOS NO PERMANENTS

150.468

108.777

212.024

218.785

1.181.505

1.174.418

975.500

956.372

1. Prestacions de serve is i altres ingressos

150.468

108.777

212.024

218.785

1.174.255

1.174.418

975.500

956.372

150.468

108.777

212.024

218.785

1.164.500

1.164.253

975.500

956.372

3.755

3.515

6.000

6.650

975.500

956.372

a) Serveis A'estats
c) lngressos per arrendarrents
d) Altres Ingres sos
g) Ingresses accessoris i altres de gesti6 corrent
h) Patrocinis a l'expkltaci6

2. Subvencions , donacions , llegats a l'activitat

7.250

a) Subvencions , donacions i legals a rexpklt.oficials
TOTAL INGRESSOS ACTIVITAT AMBIT PRIVAT

DESPESES

G) DESPESES DE L'ACTIVITAT

1. Altres accions realitzades

7.250
150.468

108.777

Internacional
Realitzat

23.600

13.933

600

1.070

23.000

12.863

I) ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT

5.800

3.045

1. Serve is exteriors

5.800

3.045

4.600

218.785

Competitivitat

Pressupost

2. Accions realitzades per tercers

a) Arrendarrents i canons

212.024

Pressupost

Realitzat

1.181.505

1.174.418

Qualif professional

Atenci6 empreses

Pressupost

Realitzat

Pressupost

Re alitzat

645.457

722.207

553.500

484.126

84.900

90.625
4.962

12.250

13.803

182.500

137.805

84.900

85.663

633.207

708.404

371.000

346.321

28.720

8.804

0

2.324

28.575
28.575

1.230

30.497
30.497

28.720

8.804

2.324

300

b) Reparacions i conservaci6

2.075

10.640

4.764

112

80

c) Serveis de professionals independents
d) Transports

61

e) A'irres d'assegurances
f) Serveis bancaris i sinilars
g) Publicitat. propaganda i relacions publiques

1.200

1.566

21 .275

16.365

188

7.300

3.080

113.475

121.122

28.720

3.057

249

h) Subninistrarrents
i) Altres serveis

903

2. Tributs
TOTAL DESPESES ACTIVITAT AMBIT PRIVAT

29.400

16.978

674.177

731.011

553.500

486.450
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CAMBRA OFICIAL DE CO MER~, INDUSTRIA SERVEISI NAVEGACl6 DE BARCELONA
LIQUIDACl6 DEL PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES
ACTIVITAT PRIVADA

Cambra de Comer'

de Barcelona

(2 de 2)

EXERCICI 2018

INGRES SOS

Altresse rveis

Llotges i Mercats

Realitzat

Pressupost

Realitzat

BJ RECURSOS NO PERMANENTS

1.845.000

1.824.340

174. 582

145.948

1. Prestacions de se rve is i altres ingre ss os

1.845.000

1.824.340

146.282

145.948

84.960

405.000

326.979

111.415

102.549

84.960

1.420.000

1.467.816

4.869

20.000

29.545

a) Serveis Prestats
c) ngressos per arrendarrents
d) Altres ngressos

Total activitat privada

Estudis

Pressupost

Press upost

Pre ssupost

Re alitzat

4.624.039

4.503.500

65.960

4.588.489

4.494.600

65.960

3.103.867

2.943.675

1.428.624

1.471.331

20.000

29.545

35.998

50.049

Realitzat
74.860

84. 960

g) ngressos acces soris i altres de gesti6 corrent
h) Patrocinis a re x p~taci6

29.998

2. Subvencions , donacions , llegats a l'activitat
a) Subvencions , donacions i llegats a r explot.ofic~5
TOTAL INGRESSOSACTIVITAT AM BIT PRIVAT

DESPESES

1.845.000

Altres serveis
Press upost

G) DESPESES DEL 'ACTIV1TAT

1. Altres accions
2. Accions

1.824.340

r ea l~ad es

rea l~ a des

per tercers

142.500

28.300

8.900

35.550

8.900

28.300

8.900

35.550

8.900

4.624.039

4.503.500

174.582

145.948

70.943

Pressupost

Realitzat

63.385

18.935

8. 500

1.993

8.040

13.615

68.950

55.345

5.320

207.000

1. Serveis exte riors

84.960

Llotges i Mercats

Realitzat

134.000

/) ALTRESDESPESES DE L'ACTIV1TAT

a) Arrendarrents i canons

43.399

74.860

Total activitat privada

Estudis
Press upost

Realitzat

Press upost

Realitzat

10.000

877

1.523.342

1.401.646

10.000

0

211.890

173.248

877

1.311 .452

1.228.398
290.202

132.427

111.029

113.105

0

0

381.124

207.000

132.381

111.029

113.105

0

0

381 .124

39.000

34.347

b) Reparacions i conservaci6

48.623

1.300

c) Serveis de profess iona~ independents
d) Transports

353

290.156

3.755

43.600

41.707

4.182

1.300

68.209

10.627

10.627

27

633

e) Prirres d'assegurances
f) Serve is bancaris isirrilars
g) flrblicrtat, propaganda i relacions publques

14.000

24.447

154.000

24.094

h) Subrrinistrarrents
O Altres serveis

458

305

458

81.818

119.584

127.502

55.035

11.351

216.335

39.616

517

887

1.404

46

2. Tributs
TOTAL DESPESES ACTIVITAT AMBIT PRIVAT

305
54.389

349.500

203.370

46
174.414

132.040

10.000

877

1.904.466

1.691.848
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Per ultim, i atenent al seu origen, la classificaci6 dels ingresses es la
seguent:
Liquidaci6 2018
SeM:lis i patrocinis
Programes i sub1.encions
Total ingressos de l'activitat

Administ
publiques *
424.075
7.432.905
7.856.980

Sector
Privat
10.659.673
82.000
10.741 .673

Total
11 .083.748
7.514.905
18.598.654

* d'acord amb la informaci6 continguda en els apartats 14.2 i 17.1

22. 5. Desviacions pressupostaries
A continuaci6 es comenten les principals partides de la liquidaci6
pressupostaria i les principal desviacions existents en relaci6 amb el
pressupost aprovat.
A la partida d'ingressos de l'activitat cal destacar:
L'increment del 5,5% en els ingresses per prestaci6 de
Serveis, patrocinis i altres.
El fort increment en l'execuci6 de programes, destacant els
relatius a Garantia Juvenil (PICE i Joves per Emprendre).
La no materialitzaci6 de les aportacions de les empreses
que formaran part del pie, d'acord amb allo que estableix el
decret llei 3/2017 de mesures urgents per a la celebraci6
d'eleccions a les cambres catalanes, i el reglament de
Regim Interior de la Cambra en ser considerades empreses
de major aportaci6 voluntaria , ates el desplagament de la
celebraci6 de les eleccions del 2018 al 2019.
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press 2018
aprovat
10.404.381

liquidaci6

desviaci6 press
import

programes i subl.€ncions

5.749.843

aportacions DL3/2017 i Llei 4/2014

1.100.000

2018
10.981 .748
7.514.905
102.000

17.254.224

18.598.653

1.344.429

lngressos per serwis

lngressos de /'activitat
Despeses de l'activitat
Estructura
Personal
Despesa operativa
Recurs Cameral Permanent
Amortitzacions
Financers i extraordinaris
RES UL TAT PRESSUPOSTARI

577.367

%
5,5%

1.765.062

30,7%

-998.000

-90,7%
7,8%

7.650.828

9.388.716

1.737.888

22 ,7%

2.671. 772

2.618.511

-53.261

-2 ,0%

5.965.624

6.096.881

131.257

2,2%

16.288.224

18.104.108

1.815.884

0

651.914

-980.000

-948 .383

14.000

-77.386

0

120.690

31.617

11,1%

-3,2%

El major nivell d'activitat, ha comportat el consequent increment de la
despesa operativa, amb una desviaci6 de I' 11 , 1% respecte al
pressupost. La desviaci6 en les despeses generals d'estructura i
personal ha estat, en conjunt, del 0,9%.
Les amortitzacions s'han redun en un 3,2% , mentre que la
regularitzaci6 de les provisions del recurs cameral, aixi com els
financers i extraordinaris, ha comportat un mes ingres de 574 milers
d'euros.
El resultat pressupostari ha estat de 120 milers d'euros.
Per ultim, en relaci6 amb el pressupost d'inversions corrents de
l'exercici 2018, que d'acord amb la reglamentaci6 actual es presenta i
liquida en form a del pressupost extraordinari 123/2017, es liquida per
un import de 709 milers d'euros d'un total pressupostat de 775 milers
d'euros .
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FORMULACIO DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2018

Aquests comptes anuals inclouen el balan9, el compte de perdues i guanys,
l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, la memoria i la
liquidaci6 pressupostaria corresponents a l'exercici anual tancat a 31 de
desembre de 2018, i els ha formulat el Comite Executiu de la Cambra Oficial de
Comer9, lndustria, Serveis i Navegaci6 de Barcelona el dia 11 de mar9 de 2019
(estan compostos de 88 fulls de paper timbrat, impresos per una cara, numerats
del ON6337503 al ON6337590 ambd6s inclosos).
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