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1. OBJECTIU I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectiu 

La funció fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana està 
prevista en l'article 31.2 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de Cambres Oficials de 
Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, en el qual s'estableix que 
correspon "a la Sindicatura de Comptes la fiscalització superior de la destinació 
donada a les quantitats percebudes per les cambres, en els termes establits en la Llei de 
la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig...". 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

D'acord amb el manament de l'article 31.2 de la Llei 11/1997, la Sindicatura de 
Comptes ha realitzat la fiscalització objecte del present informe, que s'ha concretat en 
l'execució dels procediments d'auditoria que s'indiquen a continuació. 

- S'han obtingut els comptes anuals de l'exercici de 2004 de cada una de les cinc 
cambres existents a la Comunitat Valenciana i del Consell de Cambres, els quals 
inclouen el balanç de situació, la liquidació del pressupost, el compte de pèrdues 
i beneficis i la memòria, i hem verificat si el seu contingut i els terminis 
d'aprovació són conformes al que es disposa en la normativa aplicable. 

- A partir de la informació rebuda, s'han elaborat els agregats dels balanços de 
situació, dels comptes de pèrdues i beneficis, dels pressuposts i de les 
liquidacions pressupostàries de les cinc cambres i del Consell, a fi de conéixer-
ne comparativament l'estructura patrimonial, econòmica i pressupostaria. 

- S'han obtingut també els informe d'auditoria externa de l'exercici -obligatoris 
segons l'article 31.3 de la Llei 11/1997-, i analitzat el seu contingut. 

- S'ha revisat, a partir de mostres seleccionades, si les despeses i inversions 
realitzades en l'exercici s'han destinat a les activitats pròpies de les cambres. 

- S'han revisat els procediments comptables i administratius relatius a l'àrea de 
recaptació del recurs cameral permanent (mitjançant el seguiment dels punts 
dèbils detectats en exercicis anteriors), a l'objecte de determinar la suficiència 
dels controls interns existents en la dita àrea. En relació amb el cobrament del 
recurs cameral, hem analitzat els comptes deutors per aquest concepte i la 
racionalitat de les provisions dotades per rebuts pendents de dubtós cobrament. 

- S'ha verificat el límit establit en l'article 11 de la Llei 3/1993, i si s'ha constituït -
si era el cas- el fons de reserva especial previst en el dit article. Així mateix, s'ha 
comprovat el compliment de les normes contingudes en els articles 15 i 16 de la 
citada Llei, referits respectivament a l'adequada atribució del rendiment del 
recurs cameral i a la destinació d'aquest. 
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- S'ha verificat si les subvencions rebudes han sigut aplicades de forma adequada 
a la finalitat per a la qual foren concedides, amb especial atenció a les 
subvencions procedents de la Generalitat Valenciana. 

- S'ha sol·licitat confirmació directa a les entitats financeres dels saldos de les 
operacions existents a 31 de desembre de 2004. 

- S'ha revisat la situació dels aspectes més significatius assenyalats en l'informe de 
l'exercici anterior. 

- Finalment, hem sol·licitat la informació i documentació que addicionalment s'ha 
considerat necessària a l'efecte de la fiscalització realitzada. 

Les conclusions generals, d'acord amb l'objectiu de la fiscalització assenyalat en 
l'apartat 1.1, es mostren per a cada una de les corporacions fiscalitzades en els apartats 4 
a 9 d'aquest informe. 

S'inclouen també en els dits apartats els comentaris relatius a uns altres aspectes 
d'interés que s'han posat de manifest a conseqüència de la fiscalització realitzada. 
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2. INFORMACIÓ GENERAL 

2.1 Naturalesa i objecte 

Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana (d'ara 
endavant, cambres de comerç), són corporacions de dret públic dependents de la 
Generalitat Valenciana i es configuren com a òrgans consultius i de col·laboració amb 
les administracions públiques, especialment amb la Generalitat Valenciana; sense minva 
dels interessos privats que persegueixen (article 2 de la Llei 11/1997). 

Indica la Llei 11/1997 que a cada província de la Comunitat Valenciana existirà una 
cambra de comerç, amb competència a tot l'àmbit provincial. Existeixen, a més, 
cambres de comerç a Alcoi i Orihuela, amb competències en els seus respectius 
municipis. 

Al seu torn, el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la 
Comunitat Valenciana (d'ara endavant, el Consell de Cambres), exerceix les funcions de 
coordinació i representació de les cambres valencianes; segons el que es disposa en 
l'article 37 de la Llei 11/1997. 

D'acord amb això, a la Comunitat Valenciana existeixen les corporacions següents: 

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d'Alacant, 

- Cambra Oficial de Comerç i Indústria d'Alcoi, 

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló, 

- Cambra Oficial de Comerç i Indústria d'Orihuela, 

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València, 

- Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat 
Valenciana. 

Les cambres oficials de comerç de la Comunitat Valenciana tenen com a finalitat, 
segons que s'estableix en l'article 3 de la Llei 11/1997, la representació, promoció i 
defensa dels interessos generals del comerç, la indústria i -si és el cas- la navegació, i la 
prestació de serveis a les empreses que exercisquen les activitats indicades; a més de 
l'exercici de les competències de caràcter públic que els atribueix la Llei. 

Les funcions de les cambres vénen recollides en l'article 7 de la Llei 11/1997 i en 
l'article 2.1 de la Llei 3/1993, i inclouen -entre altres- les matèries següents: 

- Informació, assessorament i prestació de serveis a les empreses, elaboració 
d'estadístiques de comerç i indústria, difusió d'usos comercials i emissió de 
certificacions. 
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- Formació no reglada, formació permanent i col·laboració en la formació pràctica 
en els centres de treball, dins dels programes de formació professional reglada. 

- Promoció de fires i exposicions, foment de la competitivitat, la qualitat i el 
disseny, i l'estímul al comerç exterior, en especial a l'exportació. 

- Gestió de bosses de franquícia i de subproductes i residus, llotges de 
contractació i bosses de subcontractació i la tramitació dels programes públics 
d'ajudes a les empreses. 

- Ordenació industrial i comercial. 

2.2 Règim jurídic 

Les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana es regeixen principalment per les 
normes següents: 

- Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria 
i Navegació. 

- Llei 11/1997, de 16 de desembre, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i 
Navegació de la Comunitat Valenciana. 

- Decret 158/2001, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, per mitjà del qual 
s'aprova el Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació 
de la Comunitat Valenciana i del seu Consell. 

- Reglaments de règim interior, aprovats per la Conselleria d'Innovació i 
Competitivitat en l'any 2002. 

- Amb caràcter supletori, la legislació referent a l'estructura i el funcionament de 
les administracions públiques, sempre que siga conforme a les seues naturalesa i 
finalitats. 

En la Llei 11/1997 es fa referència a la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, que 
posteriorment passa a denominar-se Conselleria d'Indústria i Comerç en el decret 
158/2001. A l'inici de 2004 la dita Conselleria figurava amb el nom de Conselleria 
d'Indústria, Comerç i Turisme, que és la denominació que s'usa en el present informe; 
malgrat que amb la remodelació haguda en agost de 2004 passà a denominar-se 
Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència. 

La tutela de la Generalitat Valenciana sobre les cambres de comerç i el Consell de 
Cambres, en l'exercici de la seua activitat, es portarà a efecte per mitjà de la Conselleria 
d'Indústria, Comerç i Turisme. La funció de tutela comprén l'exercici de les potestats 
administratives d'aprovació, fiscalització, resolució de recursos, suspensió i dissolució 
(article 43 de la Llei 11/1997). 
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A continuació es ressenya amb major detall la regulació legal específica de determinats 
aspectes de l'activitat de les cambres de comerç. 

a) Adquisició i alienació de béns i operacions de crèdit 

D'acord amb el que es disposa en l'article 40 del decret 158/2001, les cambres de 
comerç podran adquirir tota classe de béns i els podran alienar i gravar; així mateix, 
podran celebrar operacions de crèdit. No obstant això, per a aquests actes necessitaran 
l'autorització expressa de la Direcció General de Comerç i Consum quan el valor de 
l'operació ultrapasse el 15% del pressupost d'ingressos. L'article 9 del decret 158/2001 
estableix que la competència per a realitzar aquestes operacions correspon al ple de la 
cambra, quan l'import supere el 15% del pressupost anual o es comprometen fons 
d'exercicis futurs. Quan no s'hi donen les circumstàncies indicades, la competència 
recau en el comité executiu (article 13 del dit decret). 

b) Règim de contractació 

Segons la Llei 11/1997, la contractació i el règim patrimonial es regeixen pel dret 
privat, tot respectant els principis de publicitat i concurrència en la forma, i amb els 
límits establits que s'hi determinen de forma reglamentària. El decret 158/2001, que 
aprova el Reglament de les cambres valencianes i del seu Consell, remet als respectius 
reglaments de règim interior per al desenvolupament dels dits principis. 

Les Cambres de Comerç d'Alcoi i Orihuela aprovaren durant 2002, per desenvolupar els 
seus respectius reglaments de règim interior, unes normes generals de contractació, la 
finalitat de les quals és l'establiment detallat dels procediments que ha d'observar cada 
Cambra en els processos de contractació, a fi de complir adequadament els principis de 
publicitat i concurrència que exigeix la Llei 11/1997. 

La competència per a la contractació es regeix pels criteris indicats en l'apartat anterior. 

c) Subvencions i donacions 

Les cambres de comerç podran concedir subvencions o efectuar donacions sempre que 
estiguen directament relacionades amb els fins propis. Així mateix, no podran superar 
en la seua quantia, globalment, el 2% del pressupost ordinari d'ingressos líquids per 
recursos permanents de cada exercici; si no és que hi ha autorització expressa de la 
Direcció General de Comerç i Consum. 

d) Control financer 

L'article 34 de la Llei 11/1997 estableix que la Conselleria d'Indústria, Comerç i 
Turisme podrà sotmetre a control financer la gestió econòmica de les cambres de 
comerç -directament o per mitjà d'auditories de comptes-, quan supòsits o 
circumstàncies excepcionals així ho aconsellen. 
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2.3 Organització 

Els òrgans de govern de les cambres de comerç estan prevists en l'article 9 de la Llei 
11/1997, i són els següents: 

- El Ple, configurat com l'òrgan superior de govern i representació de la cambra. 

- El Comité Executiu, òrgan permanent de gestió i administració de la cambra, que 
serà elegit pel Ple entre els seus vocals electius i col·laboradors, per un mandat 
de duració igual al d'aquests, i estarà format pel president, fins a dos 
vicepresidents, el tresorer i fins a cinc vocals. 

- El President, que detindrà la representació de la cambra i la presidència de tots 
els seus òrgans col·legiats i serà responsable de l'execució dels seus acords. Serà 
elegit pel Ple entre els seus vocals electius. 

Cada cambra de comerç tindrà un secretari general, amb veu i sense vot, que assistirà 
com a tal a les sessions dels òrgans de govern i vetlarà per la legalitat dels acords que 
aquests adopten. 

Les cambres de comerç podran nomenar un director gerent, amb les funcions 
executives i directives que li atribuïsquen. 

El reglament de règim interior de cada cambra establirà, entre altres extrems, 
l'estructura del seu Ple, el nombre i la forma d'elecció dels membres del comité executiu 
i, en general, les normes de funcionament dels seus òrgans de govern, l'organització i el 
règim del personal al servei de la cambra (article 16 de la Llei 11/1997). 

2.4 Règim financer 

Per finançar les seues activitats, diu l'article 38 del decret 158/2001 que les cambres de 
comerç comptaran amb els recursos establits en la Llei 3/1993, Bàsica de Cambres, i en 
la Llei 11/1997 de la Generalitat Valenciana. Així mateix, comptaran amb qualsevol 
altre recurs que pogués venir regulat expressament en una disposició legal. 

L'article 10 de la Llei 3/1993 estableix que els recursos que hi haurà a disposició de les 
cambres de comerç són els següents: 

a) el recurs cameral permanent; 

b) els ingressos ordinaris i extraordinaris obtinguts pels serveis que presten i, en 
general, per l'exercici de les seues activitats; 

c) els productes, les rendes i els increments del seu patrimoni; 

d) les aportacions voluntàries dels seus electors; 
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e) les subvencions, llegats o donatius que puga rebre; 

f) els procedents de les operacions de rèdit que realitzen; 

g) qualssevol altres que puga atribuir-los la llei, en virtut de conveni o per 
qualsevol altre procediment conforme a l'ordenament jurídic. 

Al seu torn, l'article 28 de la Llei 11/1997 estableix com a recursos addicionals als 
continguts en la Llei 3/1993, els següents: 

a) el rendiment -si n'hi ha- derivat de l'elevació de la part alíquota cameral girada 
sobre les quotes tributàries del IAE; 

b) els recursos que les administracions públiques destinen a sufragar el cost dels 
serveis públics administratius o la gestió de programes que -si és el cas- li siguen 
encomanats. 

Estan obligades a pagar el recurs cameral permanent les persones físiques i jurídiques i 
les entitats de l'article 35 de la Llei General Tributària (entitats sense personalitat 
jurídica pròpia que constitueixen un patrimoni separat) que realitzen o exercisquen 
activitats de comerç, indústria o navegació i que estiguen subjectes al IAE. 

Quant a la regulació general d'aquest recurs, tant el decret 158/2001, com l'article 30 de 
la Llei 11/1997, remeten al que es disposa en la normativa vigent i, en especial, al que 
es preveu en la Llei 3/1993, que en el seu article 11 regula el percentatge màxim de 
finançament a càrrec del recurs cameral permanent i que en l'article 12 estableix la seua 
composició. 

Així, l'article 11 de la Llei 3/1993 estableix que els ingressos de les cambres de comerç 
procedents del recurs cameral permanent, una vegada deduïts els percentatges del recurs 
mateix que es troben preceptivament afectats a una finalitat concreta, no podran 
ultrapassar el 60% del total d'ingressos de cada corporació. Quan es supere el dit límit, 
es constituirà un fons de reserva especial per la diferència, del qual solament es podrà 
disposar en exercicis successius, sempre que no s'hi supere el percentatge esmentat 
abans. 

L'article 15 de la Llei 3/1993 estableix la forma d'atribuir els rendiments del recurs 
cameral permanent. Bàsicament, el citat article estableix que el 6% del dit rendiment 
líquid correspondrà al Consell de Cambres. La porció restant de les quotes referents a 
l'impost sobre societats i a l'impost sobre la renda de les persones físiques, serà 
distribuïda entre les cambres en la demarcació de les quals existisquen establiments, 
delegacions o agències de la persona física o jurídica obligada a fer-ne el pagament, en 
la mateixa proporció que represente la quota de l'impost d'activitats econòmiques. Al 
seu torn, el producte de l'exacció cameral girada sobre les quotes municipals de l'impost 
d'activitats econòmiques, s'atribuirà a la cambra en la circumscripció de la qual 
s'exercisca l'activitat corresponent. 
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L'article 16 de la llei 3/1993 estableix l'afectació dels rendiments del recurs cameral 
permanent. Així, s'hi determina que els ingressos de les cambres procedents del seu 
recurs permanent, hauran de ser destinats a complir els fins propis de les mateixes 
cambres. En especial, s'estableix que les dues terceres parts del rendiment de l'exacció 
que recau sobre les quotes de l'impost de societats, estaran afectades al finançament del 
Pla Cameral de Promoció de les Exportacions i la tercera part restant estarà afectada al 
finançament de la funció de col·laboració amb les administracions competents en les 
tasques de formació. 

2.5 Règim comptable 

L'article 39.2 del decret 158/2001 estableix que les cambres de comerç estan obligades a 
mantenir un sistema comptable que reflectisca i permeta conéixer el moviment 
d'ingressos i despeses i les variacions del seu patrimoni, d'acord amb les instruccions 
que a aqueix efecte done la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme. En aquest sentit, 
la disposició transitòria segona del dit decret estableix que, en el termini de sis mesos 
comptadors a partir de la data de la seua aprovació, la Conselleria d'Indústria, Comerç i 
Turisme dictarà les oportunes instruccions per a la completa regulació del règim 
comptable i pressupostari de les cambres de comerç i del Consell de Cambres, 
homogeneïtzant els comptes que han de presentar. 

Fins a la data, la Conselleria no ha regulat el règim comptable de les cambres, i és 
recomanable d'escometre aquesta tasca, ja que la normativa comptable que recull el 
Reglament General de Cambres de 1974 està obsoleta, perquè no ha sigut actualitzada 
amb els canvis de la reforma comptable i pressupostària que, amb caràcter general, s'ha 
produït a Espanya en els últims anys. 

No obstant això, la majoria de les cambres utilitza els models i criteris comptables 
establits en el Pla General de Comptabilitat aprovat pel reial decret 1.643/1990, de 20 
de desembre. 

Quant als pressuposts de les cambres de comerç, l'article 39 del decret 158/2001 
estableix que aquestes formalitzaran pressuposts ordinaris i extraordinaris, els quals 
hauran de ser elevats abans del 30 de novembre a la Direcció General de Comerç i 
Consum per a la seua aprovació. 

La liquidació de comptes de l'exercici precedent, acompanyada de l'informe d'auditoria, 
s'haurà de presentar davant la Direcció General de Comerç i Consum per a la seua 
aprovació abans del primer de juliol. Aquesta aprovació s'entendrà concedida si en el 
termini d'un mes la dita Direcció General no hi formula cap objecció. 
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3. ESTATS COMPTABLES DE LES CAMBRES 

3.1 Composició 

Els comptes anuals presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per les cinc cambres 
de comerç i pel Consell de Cambres, estan formats pels documents següents: 

a) balanç, 

b) compte de pèrdues i beneficis, 

c) memòria, 

d) liquidació del pressupost. 

Els comptes anuals han sigut retuts juntament amb els informes d'auditoria externa 
realitzats per firmes privades. 

Els quadres 3.1 i 3.2 han sigut elaborats per la Sindicatura de Comptes a partir dels 
balanços i dels comptes de pèrdues i beneficis retuts per les cinc cambres de comerç i 
pel Consell. L'última columna dels dits quadres mostra les xifres agregades. 

Els quadres 3.3 i 3.4 han sigut igualment elaborats per aquesta Sindicatura a partir dels 
pressuposts ordinaris definitius i de les liquidacions pressupostàries de les cinc cambres 
i del Consell. L'última columna dels dits quadres mostra les xifres agregades. 

En els dits quadres s'ha homogeneïtzat la presentació dels estats comptables, per 
afavorir-ne la comparació i l'anàlisi. 

3.2 Balanços 

El quadre 3.1 mostra els balanços de situació individuals i l'agregat de les cinc cambres 
de comerç i del Consell de Cambres, amb l'estructura percentual dels actius i passius 
respectius. 

A escala d'agregat, l'apartat més significatiu de l'actiu és el d'"Immobilitzacions 
materials", que en constitueix el 48,5% del total, concentrat en les Cambres d'Alacant, 
Castelló i València, fonamentalment pel valor dels immobles on s'ubiquen les 
respectives seus corporatives. 

Un altre capítol important és el de "Deutors", que representa el 31,1% del total de l'actiu 
i comprén principalment els rebuts pendents de cobrament, variant d'una cambra a una 
altra el valor de realització dels dits rebuts en funció dels seus imports i de les 
provisions per a insolvències constituïdes; tal i com es comenta amb més detall en 
apartats posteriors de l'informe. 

L'epígraf "Romanents acumulats/reserves" és el més important del passiu, ja que en 
constitueix un 25,2% del total. El compte "Fons de reserva" té el seu origen en l'article 
47 del Reglament General de Cambres -ja derogat-, el qual disposa que les cambres 
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constituiran un fons de reserva especial per a fer front a les baixes de recaptació en 
exercicis successius o a despeses urgents o imprevistes. 

D'altra banda, l'article 11 de la Llei 3/1993 estableix que els ingressos de les cambres 
procedents del recurs cameral permanent, tret dels que es troben preceptivament afectats 
a una finalitat concreta, no podran excedir el 60% dels ingressos totals i que l'excés se 
n'haurà de destinar a constituir un fons especial de reserva. En l'exercici de 2004, no 
s'han donat en cap cambra els supòsits necessaris per a dotar el dit fons. 

Els "Ingressos per a distribuir en diversos exercicis" registren fonamentalment les 
subvencions de capital rebudes i representen a escala d'agregat el 14,5% del total del 
passiu. 

3.3 Comptes de pèrdues i beneficis 

a) Ingressos totals 

Els ingressos de les cambres de comerç i del Consell de Cambres de l'exercici de 2004, 
s'eleven a la xifra agregada de 32.512.903 euros (vegeu el quadre 3.2): els recursos 
permanents són de 18.898.067 euros, el 58,1% del total, i els recursos no permanents, 
de 13.614.836 euros, el 41,9%. 

b) Recursos permanents 

En "Recursos permanents" es registren els ingressos derivats de la recaptació del recurs 
cameral, els quals es materialitzen en rebuts elaborats sobre la base de la informació 
mecanitzada dels contribuents, tramesa pel Ministeri d'Hisenda. L'emissió i 
comptabilitat dels rebuts s'efectua en el mateix exercici en què es rep l'esmentada 
informació. Els rebuts emesos durant l'exercici de 2004 estan referits als imposts i anys 
següents: 

- impost sobre societats    2002, 

- impost sobre la renda de les persones físiques 2002, 

- impost sobre activitats econòmiques  2003. 

Les despeses originades en el cobrament dels rebuts, així com la imputació del recurs 
cameral a d'altres cambres i al Consell de Cambres, es comptabilitzen d'acord amb el 
criteri de la meritació. La imputació del recurs a d'altres cambres es presenta en totes 
minorant la xifra de negocis. En les Cambres de Castelló i de València, les quotes del 
Consell de Cambres es minoren de les xifres d'ingressos; mentre que en les altres 
cambres es comptabilitzen com a despesa. 

El recàrrec de constrenyiment sobre aquells rebuts que no haguessen sigut cobrats una 
vegada finalitzat el període voluntari de pagament, es registra o bé quan trameten les 
quotes impagades per a cobrar-les en període executiu, o bé quan els dits recàrrecs són 
cobrats. 
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El primer d'octubre de 1993 es va signar un conveni entre l'Agència Estatal de 
l'Administració Tributària (AEAT) i el Consell Superior de Cambres, per al cobrament 
per via de constrenyiment de les quotes camerals. No obstant això, la Cambra d'Alacant 
té contractat un recaptador extern independent i no utilitza la via de constrenyiment de 
la AEAT. 

Quotes i aportacions entre cambres 

D'acord amb l'article 15 de la Llei 3/1993, les cambres en el territori de les quals 
s'ubique el domicili social de les empreses que posseïsquen establiments, delegacions o 
agències en les demarcacions d'unes altres, percebran íntegrament els recursos 
corresponents a tals empreses. Una vegada deduïda l'aportació al Consell Superior de 
Cambres, realitzaran el repartiment a les altres corporacions en la mateixa proporció que 
represente la quota de l'impost sobre activitats econòmiques corresponent a cada 
establiment. 

Segons això, les cambres registren com a ingressos permanents els imports 
corresponents a la seua participació en els rebuts emesos per altres cambres, sobre la 
base de les notificacions rebudes d'aquestes; i a la inversa, registren minorant de la xifra 
d'ingressos els imports corresponents a les participacions d'altres cambres. 

c) Recursos no permanents 

Entre aquests ingressos, els més significatius corresponen a les subvencions i als 
ingressos per certificacions, per serveis d'assessorament i per formació. 

d) Despeses 

En el total de despeses agregat, destaquen les despeses de personal (10.825.579 euros) i 
d'altres despeses d'explotació (12.719.845 euros). 

3.4 Liquidacions pressupostàries 

La informació proporcionada per les liquidacions pressupostàries no difereix 
substancialment de la proporcionada pels comptes de pèrdues i beneficis; l'origen de les 
diferències existents es troba en els distints criteris de periodificació i classificació 
comptable aplicats a cada tipus de comptabilitat. 

Per tant, són vàlids, pel que fa a les liquidacions pressupostàries, els comentaris 
generals efectuats en l'apartat 3.3 sobre els comptes de pèrdues i beneficis. 

 



ACTIU
Immobilitzat immaterial 1.079 0,1% 269.326 1,2% 0 0,0% -739 0,0% 59.746 0,2% 14.387 0,3% 343.799 0,5%
Immobilitzat material 1.648.246 72,6% 10.192.503 44,8% 7.073.582 57,4% 1.166.561 54,2% 14.539.598 52,7% 420.206 8,2% 35.040.696 48,5%
Immobilitzat financer 18.195 0,8% 109.246 0,4% 152.538 1,2% 7.152 0,3% 293.718 1,1% 0 0,0% 580.849 0,8%
IMMOBILITZAT 1.667.520 73,5% 10.571.075 46,4% 7.226.120 58,6% 1.172.974 54,5% 14.893.062 54,0% 434.593 8,5% 35.965.344 49,8%
Existències 1.455 0,1% 0 0,0% 1.700 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3.155 0,0%
Deutors 452.479 19,9% 7.665.099 33,7% 3.402.962 27,6% 558.618 26,0% 7.147.158 25,9% 3.208.614 63,0% 22.434.930 31,1%
Inversions financeres temporals 34.829 1,5% 2.955.711 13,0% 125.583 1,0% 0 0,0% 3.511.665 12,7% 0 0,0% 6.627.788 9,2%
Tresoreria 110.661 4,9% 1.542.324 6,8% 1.570.012 12,8% 422.800 19,6% 2.013.559 7,3% 1.449.239 28,5% 7.108.595 9,8%
Ajusts per periodificació 2.323 0,1% 24.444 0,1% 0 0,0% -1.396 -0,1% 13.698 0,1% 2.163 0,0% 41.232 0,1%
ACTIU CIRCULANT 601.747 26,5% 12.187.578 53,6% 5.100.257 41,4% 980.022 45,5% 12.686.080 46,0% 4.660.016 91,5% 36.215.700 50,2%

Total actiu 2.269.267 100,0% 22.758.653 100,0% 12.326.377 100,0% 2.152.996 100,0% 27.579.142 100,0% 5.094.609 100,0% 72.181.044 100,0%

PASSIU
Patrimoni 36.496 1,6% 1.479.601 6,5% 156.233 1,3% 576.640 26,8% 2.735.374 9,9% 63.560 1,2% 5.047.904 7,0%
Romanents acumulats / reserves 707.703 31,2% 7.390.467 32,5% 8.411.470 68,2% -15.783 -0,8% 1.678.664 6,1% 0 0,0% 18.172.521 25,2%
Fons de reserva 34.829 1,5% 1.826.444 8,0% 133.938 1,1% 0 0,0% 9.025.044 32,7% 233.426 4,6% 11.253.681 15,6%
Resultat de l'exercici -10.779 -0,4% 1.523.627 6,7% 765.565 6,2% 105.087 4,9% 4.045.345 14,7% 5.898 0,1% 6.434.743 8,9%
FONS PROPIS 768.249 33,9% 12.220.139 53,7% 9.467.206 76,8% 665.944 30,9% 17.484.427 63,4% 302.884 5,9% 40.908.849 56,7%
INGRES. DISTRIB. DIVERS. EXERS. 969.655 42,7% 4.575.826 20,1% 1.520.010 12,3% 265.953 12,4% 2.794.683 10,1% 320.933 6,3% 10.447.060 14,5%
PROVIS. PER A RISCS I DESPESES 0 0,0% 950 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3.122.958 11,3% 1.016.896 20,0% 4.140.804 5,7%
CREDITORS A LLARG TERMINI 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 730.584 33,9% 453.764 1,6% 0 0,0% 1.184.348 1,6%
Deutes amb entitats de crèdit 0 0,0% 2.323.913 10,2% 0 0,0% 11.251 0,5% 0 0,0% 187.751 3,7% 2.522.915 3,5%
Deutes amb cambres i Consell 124.499 5,5% 2.350.703 10,3% 754.543 6,1% 70.630 3,3% 1.451.927 5,3% 2.476.479 48,6% 7.228.781 10,0%
D'altres deutes 403.120 17,8% 1.232.650 5,4% 526.099 4,3% 408.634 19,0% 1.978.437 7,2% 766.057 15,0% 5.314.997 7,4%
Provisions per a operacions de tràfic 0 0,0% 0 0,0% 58.519 0,5% 0 0,0% 292.946 1,1% 23.609 0,5% 375.074 0,5%
Ajusts per periodificació 3.744 0,1% 54.472 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 58.216 0,1%
CREDITORS A CURT TERMINI 531.363 23,4% 5.961.738 26,2% 1.339.161 10,9% 490.515 22,8% 3.723.310 13,6% 3.453.896 67,8% 15.499.983 21,5%

Total passiu 2.269.267 100,0% 22.758.653 100,0% 12.326.377 100,0% 2.152.996 100,0% 27.579.142 100,0% 5.094.609 100,0% 72.181.044 100,0%

Quadre 3.1

València Consell Agregat

Alcoi Alacant Castelló Orihuela València Consell

CAMBRES DE COMERÇ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Balanços de situació a 31 de desembre de 2004

Agregat

Alcoi Alacant Castelló Orihuela



Recursos permanents 145.244 31,0% 6.193.256 74,5% 3.136.803 49,1% 281.069 52,5% 8.937.632 63,3% 204.063 7,6% 18.898.067 58,1%
Recursos no permanents 323.030 69,0% 2.117.233 25,5% 3.247.614 50,9% 253.815 47,5% 5.179.548 36,7% 2.493.596 92,4% 13.614.836 41,9%

Total ingressos 468.274 100,0% 8.310.489 100,0% 6.384.417 100,0% 534.884 100,0% 14.117.180 100,0% 2.697.659 100,0% 32.512.903 100,0%
Aprovisionaments 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 105.074 3,9% 105.074 0,4%
Despeses de personal 215.859 45,1% 2.346.260 34,6% 2.805.607 49,9% 159.997 37,2% 4.394.579 43,6% 903.277 33,6% 10.825.579 41,5%
Dotació amortització immobilitzat 58.359 12,2% 164.943 2,4% 255.982 4,6% 0 0,0% 522.317 5,2% 44.389 1,6% 1.045.990 4,0%
Variació provisions tràfic -12.241 -2,5% 695.457 10,2% 400 0,0% 0 0,0% 255.566 2,6% 0 0,0% 939.182 3,6%
D'altres despeses explotació 188.474 39,3% 3.554.411 52,4% 2.539.422 45,2% 264.667 61,6% 4.595.764 45,6% 1.577.107 58,6% 12.719.845 48,8%
Despeses financeres i similars 9.267 1,9% 5.679 0,1% 17.441 0,3% 5.133 1,2% 38.378 0,4% 8.621 0,3% 84.519 0,3%
Pèrdues i despeses extraordinàries 19.335 4,0% 10.092 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 265.231 2,6% 50.648 1,9% 345.306 1,3%
Impost societats 0 0,0% 10.020 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2.645 0,1% 12.665 0,1%

Total despeses 479.053 100,0% 6.786.862 100,0% 5.618.852 100,0% 429.797 100,0% 10.071.835 100,0% 2.691.761 100,0% 26.078.160 100,0%
Resultats de l'exercici -10.779 1.523.627 765.565 105.087 4.045.345 5.898 6.434.743

Quadre 3.2

CAMBRES DE COMERÇ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Comptes de pèrdues i beneficis de l'exercici de 2004

València Consell AgregatAlcoi Alacant Castelló Orihuela



Recursos permanents 142.200 39,0% 5.352.600 73,1% 3.149.100 48,9% 251.350 17,4% 6.781.567 51,8% 204.063 33,6% 15.880.880 54,3%
Recursos no permanents 222.550 61,0% 1.974.100 26,9% 3.296.150 51,1% 1.189.965 82,6% 6.301.226 48,2% 402.978 66,4% 13.386.969 45,7%

364.750 100,0% 7.326.700 100,0% 6.445.250 100,0% 1.441.315 100,0% 13.082.793 100,0% 607.041 100,0% 29.267.849 100,0%
Personal 214.371 58,8% 2.273.600 31,0% 2.844.100 44,1% 212.641 14,8% 4.245.099 32,4% 293.500 50,0% 10.083.311 34,5%
Despeses del local 22.415 6,1% 1.245.700 17,0% 224.100 3,5% 36.658 2,5% 274.652 2,1% 16.520 2,8% 1.820.045 6,2%
Material 8.800 2,4% 717.300 9,8% 249.500 3,9% 46.000 3,2% 724.062 5,5% 20.000 3,4% 1.765.662 6,0%
Relacions públiques 3.600 1,0% 66.000 0,9% 182.000 2,8% 18.000 1,2% 113.871 0,9% 90.500 15,4% 473.971 1,6%
Subscripcions, publicacions i publicitat 2.900 0,8% 147.500 2,0% 151.500 2,4% 1.500 0,1% 664.215 5,1% 17.200 2,9% 984.815 3,4%
Viatges i estades 2.900 0,8% 27.800 0,4% 237.000 3,7% 27.000 1,9% 246.975 1,9% 28.650 4,9% 570.325 1,9%
Formació 36.440 10,0% 520.000 7,1% 357.000 5,5% 91.000 6,3% 888.928 6,8% 0 0,0% 1.893.368 6,5%
Estudi i assist. tècn. al comerç i indústria 17.973 4,9% 1.191.000 16,3% 0 0,0% 135.667 9,4% 0 0,0% 55.400 9,4% 1.400.040 4,8%
Fires i exposicions 0 0,0% 26.000 0,4% 80.000 1,2% 0 0,0% 13.140 0,1% 0 0,0% 119.140 0,4%
D'altres serveis exteriors 10.000 2,7% 127.200 1,7% 223.000 3,5% 2.404 0,2% 472.804 3,6% 5.500 0,9% 840.908 2,9%
Quotes a distints organismes 16.325 4,5% 349.800 4,8% 42.000 0,7% 20.261 1,4% 336.644 2,6% 0 0,0% 765.030 2,6%
Imposts 12.190 3,3% 16.000 0,2% 28.000 0,4% 1.152 0,1% 400.612 3,1% 26.363 4,5% 484.317 1,7%
Despeses financeres 15.200 4,2% 68.000 0,9% 525.000 8,1% 31.666 2,2% 60.101 0,5% 9.300 1,6% 709.267 2,4%
Imprevists i despeses diverses 1.636 0,5% 6.000 0,1% 782.050 12,1% 6.000 0,4% 1.890.628 14,4% 0 0,0% 2.686.314 9,2%
Dotacions provisions i amortitzacions 0 0,0% 544.800 7,4% 355.000 5,5% 0 0,0% 520.707 4,0% 15.961 2,7% 1.436.468 4,9%
Inversions 0 0,0% 0 0,0% 165.000 2,6% 811.366 56,3% 2.230.355 17,0% 8.600 1,5% 3.215.321 11,0%

364.750 100,0% 7.326.700 100,0% 6.445.250 100,0% 1.441.315 100,0% 13.082.793 100,0% 587.494 100,0% 29.248.302 100,0%
0 0 0 0 0 19.547 19.547

Quadre 3.3

Total despeses

Total ingressos

Superàvit/Dèficit

CAMBRES DE COMERÇ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Presuposts definitius de l'exercici de 2004

AgregatAlcoi Alacant Castelló Orihuela València Consell



Recursos permanents 145.244 31,9% 5.497.800 72,2% 3.136.803 49,5% 146.996 39,2% 7.873.647 61,5% 204.063 21,4% 17.004.553 59,6%
Recursos no permanents 309.509 68,1% 2.117.232 27,8% 3.203.286 50,5% 227.577 60,8% 4.923.569 38,5% 750.016 78,6% 11.531.189 40,4%

454.753 100,0% 7.615.032 100,0% 6.340.089 100,0% 374.573 100,0% 12.797.216 100,0% 954.079 100,0% 28.535.742 100,0%
Personal 215.859 50,2% 2.346.259 28,0% 2.805.607 44,8% 159.997 19,6% 4.241.552 43,5% 324.392 36,2% 10.093.666 38,0%
Despeses del local 23.779 5,5% 1.117.150 13,3% 216.585 3,4% 28.787 3,5% 270.013 2,8% 15.528 1,7% 1.671.842 6,3%
Material 23.425 5,5% 755.656 9,0% 233.675 3,7% 33.723 4,1% 600.960 6,2% 22.134 2,5% 1.669.573 6,3%
Relacions públiques 6.432 1,5% 99.888 1,2% 174.410 2,8% 13.727 1,7% 119.844 1,2% 349.313 39,0% 763.614 2,9%
Subscripcions, publicacions i publicitat 4.157 1,0% 137.429 1,6% 165.498 2,6% 2.775 0,3% 299.381 3,1% 2.858 0,3% 612.098 2,3%
Viatges i estades 7.063 1,6% 34.854 0,4% 238.061 3,8% 24.160 3,0% 170.053 1,7% 21.084 2,4% 495.275 1,9%
Formació 74.038 17,2% 608.489 7,3% 369.366 5,9% 53.588 6,6% 779.947 8,0% 0 0,0% 1.885.428 7,1%
Estudi i assist. tècn. a comerç i indús. 19.940 4,6% 1.448.161 17,3% 0 0,0% 41.559 5,1% 0 0,0% 55.301 6,2% 1.564.961 5,9%
Fires i exposicions 0 0,0% 29.412 0,4% 79.208 1,3% 0 0,0% 4.021 0,0% 0 0,0% 112.641 0,4%
D'altres serveis exteriors 11.907 2,8% 123.846 1,5% 219.272 3,5% 4.264 0,5% 425.028 4,4% 4.965 0,6% 789.282 3,0%
Quotes a distints organismes 13.699 3,2% 377.314 4,5% 40.614 0,6% 23.059 2,8% 282.556 2,9% 0 0,0% 737.242 2,8%
Imposts 13.103 3,0% 25.057 0,3% 27.044 0,4% 626 0,1% 315.290 3,2% 59.422 6,6% 440.542 1,7%
Despeses financeres 9.267 2,2% 79.133 0,9% 524.085 8,4% 5.133 0,6% 38.324 0,4% 16.311 1,8% 672.253 2,5%
Imprevists i despeses diverses 19.335 4,5% 279 0,0% 775.690 12,4% 3.176 0,4% 1.328.671 13,6% 0 0,0% 2.127.151 8,0%
Provisió dotacions -12.241 -2,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -12.241 0,0%
Dotació a l'amortització 0 0,0% 0 0,0% 255.982 4,1% 0 0,0% 522.317 5,3% 16.735 1,9% 795.034 3,0%
Inversions 0 0,0% 1.198.780 14,3% 142.661 2,3% 421.965 51,7% 360.270 3,7% 6.751 0,8% 2.130.427 8,0%

429.763 100,0% 8.381.707 100,0% 6.267.758 100,0% 816.539 100,0% 9.758.227 100,0% 894.794 100,0% 26.548.788 100,0%
24.990 -766.675 72.331 -441.966 3.038.989 59.285 1.986.954Superàvit / Dèficit

Alcoi

Quadre 3.4

Consell AgregatAlacant Castelló Orihuela València

Total despeses

Total ingressos

CAMBRES DE COMERÇ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Liquidacions pressupostàries de l'exercici de 2004
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4. CONSELL DE CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ INDÚSTRIA I 
NAVEGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

4.1 Aspectes generals 

Els comptes anuals de l'exercici de 2004 del Consell de Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant, Consell de Cambres) 
estan formats pel balanç, el compte de pèrdues i beneficis i la memòria. La liquidació 
del pressupost figura en un apartat de la memòria. 

Segons l'article 29 del Reglament de Règim Interior, el Ple aprovarà anualment el 
projecte de pressupost ordinari per a l'any següent, abans del 31 d'octubre. Així mateix, 
haurà d'aprovar la liquidació de comptes de l'exercici precedent abans del 30 de març. 
Tant el projecte de pressupost, com la seua liquidació, seran elevats, una vegada 
aprovats pel Ple, a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme per a la seua aprovació 
definitiva. 

El pressupost de 2004 va ser aprovat el 3 de desembre de 2003, amb posterioritat al 
termini reglamentari establit. Al seu torn, els comptes anuals de 2004 foren aprovats el 
23 de febrer de 2005, dins del termini aplicable a aqueix efecte. 

L'informe d'auditoria externa conté una opinió favorable sobre els comptes anuals de 
l'exercici de 2004. 

4.2 Conclusió general 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2, s'ha revisat la 
destinació donada a les quantitats percebudes pel Consell de Cambres de la Comunitat 
Valenciana. Tenint en compte les destinacions previstes en la Llei 11/1997 de la 
Generalitat Valenciana, no escau formular-hi observacions. 

4.3 Comentaris sobre els comptes anuals 

a) Revisió de despeses i inversions 

Durant 2004 hi ha hagut addicions d'immobilitzat per un import total de 26.774 euros, 
dels quals 20.023 euros corresponen a una operació d'adquisició d'equips i programes 
informàtics. En l'expedient d'aquesta compra consten diversos pressuposts diferents del 
de l'adjudicatari, però amb dates posteriors a la de la factura d'aquest últim; d'ací es 
dedueix que l'operació s'ha realitzat sense observar adequadament els principis de 
concurrència i objectivitat amb caràcter previ a la seua contractació, i aquest 
procediment no està justificat per mitjà de cap informe raonat. 

Quant a la revisió d'una mostra de les despeses comptabilitzades en 2004, podem 
destacar els aspectes següents: 
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- Les despeses de personal de caràcter fix, com són les que figuren 
comptabilitzades en el compte "Despeses de representació", així com les 
indemnitzacions per rescissió de contractes de treball, comptabilitzades en el 
compte "Despeses extraordinàries", es considera que cal comptabilitzar-les (i, si 
és el cas, pressupostar-les) en el capítol de despeses de personal i donar-ne la 
informació requerida en la nota de la memòria habilitada a aqueix efecte. 

- En el compte "D'altres serveis" s'inclouen 2.000 euros en concepte de retribució 
a la moderadora del II Congrés de Dones Empresàries, la participació efectiva de 
la qual no està adequadament, o suficientment, acreditada en l'expedient. En la 
fase d'al·legacions, el Consell de Cambres ha aportat un escrit de la seua 
directora general certificant la dita participació. 

- En algunes de les despeses i factures revisades no quedava constatació de les 
autoritzacions i verificacions que cal realitzar, segons el Manual de 
Procediments de Gestió Interna. 

b) Quotes camerals 

Segons l'article 29 del Reglament de Règim Interior del Consell, en aprovar el 
pressupost de cada any, les cambres de la Comunitat Valenciana determinaran els 
coeficients de repartiment de les aportacions al Consell, que s'establiran cada any en 
funció dels ingressos derivats del recurs cameral permanent corresponents a l'últim 
exercici liquidat. En el segon trimestre de l'exercici en curs es corregiran -si pertoca- els 
coeficient inicialment establits, prenent com a referència la liquidació aprovada i 
definitiva de cada un de les cambres relativa a l'exercici immediatament anterior. En la 
revisió realitzada per aquesta Sindicatura, s'ha constatat que l'esmentada regularització 
posterior sí que s'ha fet, però en el mes d'octubre de 2005, després d'haver finalitzat el 
termini establit. 

Les quotes aprovades amb el pressupost de 2004, que constitueixen els recursos 
permanents del Consell, tenen el detall següent, en euros: 

 
Cambra de València 102.195 

Cambra d'Alacant 58.627 

Cambra de Castelló 38.690 

Cambra d'Alcoi 2.367 

Cambra d'Orihuela 2.184 

Total  204.063 

Quadre 4.1 

 

Les quotes han experimentat un creixement, en relació amb l'exercici anterior, del 2,7%. 



Cambres de comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2004 

- 22 - 

c) Recursos no permanents 

Els recursos no permanents tenen la composició següent, en euros: 

 
Concepte 2004 2003 

Prestació de serveis 248.217 381.212 

Ingressos patrimonials 11.219 8.444 

Subvencions corrents 2.182.822 2.468.688 

Imputació subvencions de capital 31.695 37.485 

D'altres ingressos 19.643 43.794 

Recursos no permanents 2.493.596 2.939.623 

Quadre 4.2 

 

Les subvencions corrents constitueixen el 80,9% del total d'ingressos de l'exercici de 
2004; el seu desglossament per organismes de procedència, del qual caldria donar més 
informació en la memòria, és el que es mostra en el quadre següent. 

 
Subvencions corrents 2004 

Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme 1.756.260 

Conselleria de Territori i Habitatge 156.092 

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació 127.241 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport 106.079 

D'altres entitats 37.150 

Subvencions a l'explotació 2.182.822 

Quadre 4.3 

 

La revisió d'aquestes subvencions s'ha fet sobre una mostra de sis expedients, l'import 
conjunt dels quals s'eleva a 1.958.234 euros, el 89,7%, i no s'hi han detectat incidències 
significatives. 

d) Subvencions de capital 

El moviment durant l'exercici de 2004 de les subvencions que integren els "Ingressos 
per a distribuir en diversos exercicis", es resumeix tot seguit, en euros. 
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Subvencions de capital 
 

31-12-03 
 

Addicions 
Imputació a 

resultats 
 

31-12-04 

Adquisició seu corporativa 262.393 - 7.453 254.940 

Programa Pateco  52.487 - 17.742 34.745 

Programa Prop 40 - 40 - 

Programa Valencià 462 - 462 - 

Programa Clusters 13.835 20.000 2.587 31.248 

Total 329.217 20.000 28.284 320.933 

Quadre 4.4 

 

Durant l'exercici de 2004, el Consell ha registrat una subvenció de capital per import de 
20.000 euros -que figura pendent de cobrament al tancament de l'exercici-, a l'empara 
del conveni amb la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, l'objecte de la qual és 
l'adquisició d'equipament informàtic i logístic de l'Observatori d'Estratègies 
Empresarials de la Comunitat Valenciana. En la revisió de l'expedient s'ha observat que 
no hi consta el compliment de la clàusula del conveni que requereix la sol·licitud de, si 
més no, tres ofertes, amb caràcter previ a la contractació, o la justificació de la seua 
impossibilitat per mitjà d'un informe raonat. 

e) Tresoreria 

L'epígraf de "Tresoreria" té el desglossament següent a 31 de desembre de 2004, en 
euros: 

 
Caixa 885 

Bancs 1.448.354 

Total 1.449.239 

Quadre 4.5 

 

El compte de "Bancs" registra el saldo de cinc comptes corrents oberts en quatre entitats 
financeres. En la revisió d'aquesta àrea s'ha observat que, en algunes entitats financeres, 
continuen autoritzades per a disposar de fons certes persones que no tenen els dits 
poders, segons el Consell; situació que cal corregir. 

f) Provisió per deutes futurs amb cambres de comerç 

Aquest compte figura en el passiu del balanç a 31 de desembre de 2004 per un import 
d'1.016.896 euros i sorgeix per un criteri comptable adoptat en 2004, que comentem a 
continuació. 
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El Consell de Cambres té subscrits, en l'exercici de les seues funcions, una sèrie de 
convenis amb les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana, amb la Generalitat 
Valenciana i amb altres administracions públiques, principalment, en virtut dels quals 
realitza funcions de coordinació entre els distints agents, les quals consisteixen 
fonamentalment a canalitzar la recepció dels fons de les subvencions i la seua 
distribució entre els destinatari d'aqueixes subvencions. 

Fins a l'exercici de 2003 el Consell registrava aquestes transaccions seguint el criteri de 
caixa i en comptabilitzava el càrrec en els comptes de bancs quan es cobraven les 
subvencions, amb abonament al compte de "Dipòsits rebuts", en el qual romanien 
registrades fins que els fons eren transferits als seus destinataris. 

A partir de 2004, en els convenis en què el Consell actua com a administrador de fons 
per a distribuir entre les distintes cambres de comerç, s'hi registra, a més, l'import 
estimat que correspondrà a cada cambra del total de fons que s'han de rebre de les 
administracions públiques, com una provisió per a riscs i despeses futures, a càrrec de 
comptes deutors amb les dites administracions. Quan es reben aquests fons, es registren 
els deutes amb les cambres de comerç. 

El criteri utilitzat en 2004 no és totalment correcte, ja que en el PGC els comptes de 
provisions per a riscs i despeses tenen per objecte cobrir despeses originades en el 
mateix exercici o en un altre d'anterior, pèrdues o deutes que estiguen clarament 
especificats pel que fa a la seua naturalesa, però que a la data de tancament de l'exercici 
siguen probables o certs però indeterminats quant al seu import exacte o quant a la data 
en què es produiran, i figuren en el passiu del balanç per mitjà de càrrecs als comptes de 
despeses per naturalesa. Tanmateix, la utilització per part del Consell d'aquest compte 
s'ha realitzat, no per mitjà de càrrecs a comptes de despeses, sinó a càrrec de comptes 
deutors del balanç, per imports estimats de subvencions per a cobrar. 

En relació amb això, es considera que el Consell hauria de registrar els drets de 
cobrament d'aquestes subvencions solament a partir del moment en què l'organisme 
cedent n'haja dictat el corresponen acte de reconeixement de l'obligació de pagament, i 
usar com a contrapartida els comptes de creditors que resulten més apropiats a aqueix 
efecte (que poden ser els de "Dipòsits rebuts" o els nominals de cada cambra, en funció 
del coneixement que es tinga sobre la seua imputació entre les dites cambres). 

El criteri adoptat pel Consell no té efecte sobre els components del resultat de l'exercici, 
però sí sobre les xifres del balanç, ja que els epígrafs de deutors i de provisions 
(creditors) es troben sobrevalorats per les quantitats comptabilitzades que no reunisquen 
els requisits descrits en el paràgraf anterior. 

4.4 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, escau efectuar les recomanacions que 
assenyalem tot seguit; en primer terme destaquen aquelles sobre les quals el Consell de 
Cambres ha adoptat mesures correctores, atenent les nostres recomanacions d'informes 
anteriors. 
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a) Recomanacions acceptades i implantades 

a.1) La constatació en les factures de les revisions realitzades, quant als seus 
requisits formals, la seua correcció aritmètica i la conformitat amb el bé 
o el servei rebut. 

a.2) L'elaboració de normes internes que regulen els procediments per a 
tramitar les adquisicions de béns i serveis. 

b) Es considera necessari mantenir les següents recomanacions formulades en 
informes anteriors: 

b.1) Quant a les subvencions en les quals el Consell de Cambres actua com a 
simple coordinador entre els organismes cedents i les cambres 
beneficiàries, donar informació en la memòria dels comptes anuals sobre 
l'estat d'execució d'aquestes subvencions, amb indicació dels imports que 
estan pendents de cobrament i pagament al tancament de l'exercici. 

b.2) El Consell ha d'observar puntualment el que s'estipula en el seu 
Reglament de Règim Interior en relació amb la regularització en el segon 
trimestre de cada exercici dels imports fixats inicialment com a 
aportacions de les cambres per ingressos derivats del recurs cameral 
permanent. 

c) Les següents recomanacions sobre uns altres aspectes derivades de la 
fiscalització de l'exercici de 2004: 

c.1) A més del que hem indicat en l'apartat b.2) anterior, es recomana no 
registrar imports en comptes de provisions per a riscs i despeses que no 
responguen a l'objecte dels dits comptes. 

c.2) Cal deixar constatació, en tots els casos, de les autoritzacions i 
verificacions previstes en el Manual de Procediment de Gestió Interna. 
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5. CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA D'ALCOI 

5.1 Aspectes generals 

Els comptes anuals de l'exercici de 2004 de la Cambra de Comerç i Indústria d'Alcoi 
(d'ara endavant, Cambra d'Alcoi), estan formats pel balanç de situació, el compte de 
resultats, la liquidació dels pressuposts ordinari i extraordinari i la memòria. 

El pressupost de l'exercici de 2004 va ser aprovat pel Ple de la Cambra el 26 de 
novembre de 2003 i tramés a la Direcció General d'Indústria i Comerç el 28 de 
novembre de 2003, dins dels terminis prevists. 

La liquidació del pressupost de 2004, els comptes anuals i l'informe d'auditoria, foren 
aprovats pel Ple de la Cambra el 26 de maig de 2005 i tramesos a la Direcció General 
d'Indústria i Comerç el 30 de juny de 2005, dins dels terminis establits en la normativa 
aplicable. 

L'informe d'auditoria expressa una opinió favorable, amb un advertiment, sobre els 
comptes anuals de l'exercici de 2004. L'advertiment esmentat és el que s'indica tot 
seguit: 

"L'entitat manté en comptabilitat saldos deutors i creditors amb unes altres cambres 
oficials de comerç, per la part que teòricament se'ls atribueix dels rendiments del 
recurs cameral permanent, per raó dels establiments, les delegacions o les agències 
permanents en la zona de la Cambra Oficial de Comerç d'Alcoi, de persones físiques o 
jurídiques amb domicili fiscal en la demarcació d'altres cambres oficials de comerç, i 
viceversa; i no ha sigut possible, per part nostra, concretar-los ni valorar-los 
objectivament, per falta d'informació de tercers." 

La Cambra d'Alcoi compta amb un pressupost extraordinari per a la realització de les 
obres de rehabilitació de l'edifici de la seua nova seu, aprovat i autoritzat en 1999, amb 
una modificació posterior en 2001. Al tancament de l'exercici de 2004, aquest 
pressupost mostra un dèficit de 125.136 euros. 

Quant al compliment de l'article 16 de la Llei 3/1993, la Cambra d'Alcoi va trametre al 
Consell Superior d Cambres en juny de 2005 un informe justificatiu de la liquidació del 
Pla Cameral 2004. La revisió efectuada pel dit Consell posa de manifest que el 
percentatge de provisions sobre els recursos afectats legalment al Pla Cameral, és del 
23,04%, que supera el 15% recomanat pel Ple del Consell, i s'hi sol·licita a la Cambra 
d'Alcoi que adopte les mesures necessàries basant-se en la normativa vigent. 

5.2 Conclusió general 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2, s'ha revisat la 
destinació donada a les quantitats percebudes per la Cambra d'Alcoi. Tenint en compte 
les destinacions previstes en la Llei 11/1997 de la Generalitat Valenciana, no escau 
formular-hi observacions. 
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5.3 Comentaris sobre els comptes anuals 

a) Revisió de despeses 

En la revisió de la mostra de certs comptes de despeses, no s'han detectat incidències 
significatives. No obstant això, podem assenyalar, en relació amb una de les 
contractacions de personal realitzada durant l'exercici de 2004, que no costa cap informe 
sobre els motius de la tramitació realitzada, si bé és cert que ha sigut motivada per la 
Cambra en fase d'al·legacions. 

b) Recursos permanents 

La composició dels recursos permanents durant l'exercici de 2004 es mostra en el 
quadre següent, juntament amb les xifres de 2003, en euros. 

 
Concepte 2004 2003 

Quotes IAE 6.722 10.347 

Quotes impost societats 94.036 102.923 

Quotes IRPF 36.734 36.412 

Participació quotes d'altres cambres 12.546 10.683 

Rebuts endarrerits 24.266 214 

Participació quotes exercicis anteriors 3.754 9.033 

Recàrrecs exercicis anteriors 2.772 3.149 

Recursos permanents bruts 180.830 172.761 

Confecció matrícula i rebuts (3.538) (3.590) 

Despeses de recaptació (2.151) (2.754) 

Baixes i devolucions (19.980) (18.687) 

Participació quotes a d'altres cambres (9.917) (19.910) 

Minoració recursos permanents (35.586) (44.941) 

Recursos permanents nets 145.244 127.820 

Quadre 5.1 

 

En l'exercici de 2004 els recursos permanents nets han augmentat un 13,6%, respecte de 
2003. 

El compte "Rebuts pendents de cobrament" té el desglossament següent en 2004, 
juntament amb les xifres de 2003, en euros: 
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Rebuts pendents de cobrament 2004 2003 

Rebuts emesos en l'exercici 20.388 16.200 

Rebuts pendents d'exercicis anteriors 22.529 36.915 

Rebuts en execució 18.543 20.885 

Provisió per a insolvències (32.538) (45.259) 

Total 28.922 28.741 

Quadre 5.2 

 

La provisió per a insolvències cobreix el 79,2% dels rebuts pendents de cobrament 
d'exercicis anteriors i dels rebuts en execució, i la doten d'acord amb els percentatges 
aprovats pel Ple de la Cambra en l'exercici de1994. Aquest criteri s'hauria d'actualitzar, 
de manera que les dotacions es realitzen amb major precisió en funció de les 
possibilitats reals de cobrament. 

c) Recursos no permanents 

La composició dels recursos no permanents durant l'exercici de 2004 es mostra en el 
quadre següent, juntament amb les xifres de 2003, en euros. 

 
Concepte 2004 2003 

Prestació de serveis 36.859 31.792 

Ingressos patrimonials 1.142 2.365 

Subvencions corrents 244.252 138.615 

D'altres ingressos 40.777 65.399 

Recursos no permanents 323.030 238.171 

Quadre 5.3 

 

Les subvencions corrents de l'exercici de 2004 figuren registrades per un total de 
244.252 euros, i han augmentat en un 76,2% respecte de l'exercici de 2003. La memòria 
econòmica elaborada per la Cambra d'Alcoi no conté informació sobre la composició i 
les característiques d'aquest tipus de subvencions. 

Aquesta Sindicatura ha seleccionat per a la revisió dos expedients de subvencions 
corrents, l'import conjunt de les quals s'eleva a 126.338 euros, cosa que en representa el 
51,7% del total de l'exercici. A conseqüència d'aquesta revisió, s'ha observat que en una 
de les dites subvencions s'ha comptabilitzat per error un excés d'ingressos per import de 
48.682 euros, i que el saldo deutor amb l'entitat cedent i el resultat de l'exercici de 2004 
estan sobrevalorats en la dita xifra. La Cambra ha efectuat els ajusts comptables 
pertinents en l'exercici de 2005. 



Cambres de comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2004 

- 29 - 

El saldo del compte "D'altres ingressos" inclou, en l'exercici de 2004, la quantitat de 
22.444 euros pel traspàs de subvencions de capital al resultat de l'exercici. 

d) Subvencions de capital 

El compte "Subvencions de capital" del passiu del balanç ha tingut durant l'exercici de 
2004 el moviment que es mostra a continuació, en euros: 

 
 

Cedent 
Saldos a 
31-12-03 

 
Altes 

 
Minoració 

Rtats. 
extraord. 

Traspàs 
resultats 

Saldos a 
31-12-04 

Ajuntament d'Alcoi 862.146 - (442.157) 19.310 (9.187) 430.112

COPUT 135.463 - - - (2.834) 132.629

Conselleria d'Indústria 402.328 - - - (8.414) 393.914

IMPIVA 6.087 - - - (1.997) 4.090

Telefónica S.A. 0 8.922 - - (12) 8.910

Total 1.406.024 8.922 (442.157) 19.310 (22.444) 969.655

Quadre 5.4 

 

La subvenció de l'Ajuntament d'Alcoi té el seu origen en un conveni formalitzat en 1999 
amb el dit Ajuntament per a la rehabilitació i condicionament de l'edifici destinat a la 
nova seu de la Cambra. L'aportació econòmica per part de l'Ajuntament quedà fixada 
inicialment en 901.518 euros, i la clàusula vuitena del conveni estipulava que, "Atés que 
per a la realització de les obres del projecte de rehabilitació la Cambra ha sol·licitat 
ajuda econòmica a d'altres administracions i organismes, en el cas que aquestes es 
materialitzen es minorarà la contribució de l'Ajuntament al projecte...". La Cambra 
d'Alcoi ha rebut, efectivament, unes altres subvencions de capital per a la dita finalitat, 
en concret 141.647 euros en 2003 de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i 
Transport (COPUT), i 420.700 euros en 2002 i 2003 de la Conselleria d'Indústria, 
encara que en aquest últim cas la subvenció té per objecte tant la rehabilitació de 
l'edifici, com l'adquisició d'equipament. En l'exercici de 2004 la Cambra ha regularitzat 
comptablement la situació anterior, minorant la subvenció de capital de l'Ajuntament 
d'Alcoi en la quantitat de 442.157 euros, amb abonament al compte deutor amb la dita 
corporació, que figura amb un saldo de 128.956 euros en el capítol de "D'altres deutors" 
de l'actiu del balanç a 31 de desembre de 2004. 

Quant a l'ajust comptable realitzat per la Cambra d'Alcoi, s'ha observat que, per minorar 
la subvenció de l'Ajuntament d'Alcoi per l'obtinguda de la Conselleria d'Indústria, s'ha 
pres d'aquesta última l'import de 300.510 euros, corresponent a l'anualitat de l'exercici 
de 2002. Tanmateix, de la documentació que es troba en l'expedient, es dedueix que 
l'import de la subvenció de la Conselleria realment destinat a les obres de l'edifici és 
superior al de l'anualitat presa; de manera que seria necessari que la Cambra revisés els 
càlculs de la regularització practicada i procedís, si pertoca, a fer-ne la requalificació 
comptable oportuna. 
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La Cambra també ha registrat, a càrrec dels resultats extraordinaris de 2004, la quantitat 
de 19.310 euros per regularitzar l'import traspassat als resultats en exercicis anteriors, a 
conseqüència dels ajusts comptables descrits abans. 

D'altra banda, s'ha observat que la subvenció de la Conselleria d'Indústria es traspassa 
als resultats de cada exercici en un 2%, percentatge que és correcte en allò que afecta la 
part que s'ha destinat a finançar l'edifici, però incorrecte en la part que s'ha destinat a 
finançar uns altres elements que tenen un ritme de depreciació distint, com és 
l'equipament. Malgrat que l'efecte sobre els resultats no és significatiu, cal adoptar les 
mesures necessàries per a corregir aquesta situació. 

e) Tresoreria 

L'epígraf de "Tresoreria" té el següent desglossament a 31 de desembre de 2004, en 
euros: 

 
Caixa 563 

Bancs 110.098 

Total 110.661 

Quadre 5.5 

 

A 31 de desembre de 2004 la Cambra d'Alcoi manté oberts un total de dotze comptes 
bancaris en set entitats financeres. La finalitat d'aquests comptes és la gestió de la 
tresoreria de la Cambra i el cobrament dels rebuts per quotes camerals. 

5.4 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, escau efectuar les recomanacions que 
assenyalem tot seguit; en primer terme, destaquen aquelles sobre les quals la Cambra 
d'Alcoi ha adoptat mesures correctores, atenent les nostres recomanacions d'informes 
anteriors. 

a) Recomanacions acceptades i implantades: 

a.1) La formalització de contractes en les adquisicions de béns i serveis, quan 
el seu import és convenient. 

a.2) La signatura dels arqueigs de caixa per part de les persones que els 
realitzen i els supervisen. 

b) Es considera oportú mantenir la següent recomanació, realitzada en el nostre 
informe anterior. 
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b.1) La revisió de les previsions de despeses contingudes en la liquidació del 
Pla Cameral d'Exportacions, a l'objecte d'ajustar-les als nivells màxims 
prevists per les normes que regulen l'execució del dit Pla. 

c) Les següents recomanacions tracten sobre uns altres aspectes derivats de la 
fiscalització de l'exercici de 2004: 

c.1) En les contractacions de personal, la Cambra d'Alcoi hauria d'establir les 
normes necessàries per garantir el compliment dels principis de publicitat 
i concurrència, a fi d'incrementar la transparència en els processos de 
selecció de tot el personal al seu servei. 

c.2) És recomanable que la Cambra d'Alcoi actualitze els criteris fixats en 
1994 per dotar la provisió d'insolvències. 

c.3) Caldria revisar els imports de la regularització comptable practicada per 
la Cambra sobre les subvencions de capital. 

c.4) Les subvencions de capital s'han de traspassar als resultats de l'exercici 
en proporció a la depreciació dels elements que financen. 

c.5) La memòria anual que elabora la Cambra hauria de contenir un 
desglossament i informació sobre les principals característiques de les 
subvencions corrents de l'exercici. 
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6. CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ 
D'ALACANT 

6.1 Aspectes generals 

Els comptes anuals de l'exercici de 2004 de la Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació d'Alacant estan formats pel balanç de situació, el compte de pèrdues i 
beneficis, el compte de liquidació del pressupost ordinari i la memòria. 

El pressupost de l'exercici de 2004, així com la seua liquidació, han sigut tramitats i 
aprovats conformement a la normativa que hi resulta d'aplicació. 

La liquidació dels comptes anuals s'acompanya amb el corresponent informe d'auditoria 
externa. Aquest informe conté una opinió favorable sobre els comptes anuals de 2004. 

Quant al compliment de l'article 16 de la Llei 3/1993, la Cambra d'Alacant va trametre 
al Consell Superior de Cambres un informe justificatiu de la liquidació del Pla Cameral 
de 2004. La revisió efectuada pel dit Consell posa de manifest que el percentatge de 
provisions (despeses previstes però no realitzades) sobre els recursos afectats legalment 
al Pla Cameral, és del 16,22%, que supera el 15% recomanat pel Ple del Consell, i 
sol·licita a la Cambra d'Alacant que adopte les mesures necessàries sobre la base de la 
normativa aplicable. 

6.2 Conclusió general 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2, s'ha revisat la 
destinació donada a les quantitats percebudes per la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació d'Alacant. Tenint en compte les destinacions previstes en la Llei 
11/1997 de la Generalitat Valenciana, no escau formular-hi observacions. 

6.3 Comentaris sobre els comptes anuals 

a) Revisió de despeses i inversions 

En la revisió d'una mostra de despeses i inversions de l'exercici, s'ha observat que, en 
algun cas, no s'ha formalitzat el corresponent document contractual, ni consta que hi 
haja hagut publicitat i concurrència. D'altra banda, no consta en els expedients 
l'existència d'informes raonats sobre la impossibilitat de demanar distintes ofertes en 
determinades situacions. 

Així mateix, no sempre queda adequada constatació de la revisió que el personal de la 
Cambra ha de realitzar sobre el contingut i els requisits formals de les factures. 

b) Recursos permanents 

Els recursos permanents presenten el detall següent, en euros: 
 



Cambres de comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2004 

- 33 - 

Comptes 2004 2003 

Quotes IAE 1.480.530 1.132.257 

Quotes impost de societats 3.620.328 3.380.787 

Quotes IRPF 1.038.827 958.443 

Quotes recaptades per altres cambres 545.736 597.162 

Ingressos recaptació Fons IAE 189.566 70.924 

Interessos de demora 28.842 31.000 

Recursos permanents bruts 6.903.829 6.170.573 

Confecció matrícula i rebuts (225.774) (179.621) 

Cost de recaptació executiva (206.843) (239.226) 

Baixes i devolucions (4.020) (19.310) 

Assessorament juridicotècnic (902) (11.130) 

Quotes d'altres cambres (273.033) (167.601) 

Minoració recursos permanents (710.572) (616.888) 

Recursos permanents nets 6.193.257 5.553.685 

Quadre 6.1 

 

L'increment dels recursos permanents nets entre els dos exercicis considerats, ha sigut 
de l'11,5%, a causa fonamentalment dels increments de les quotes del IAE i sobre 
l'impost de societats; aquest últim constitueix l'apartat més significatiu dels recursos 
permanents bruts, puix que s'ha incrementat en un 7,1%. D'altra banda, les despeses 
directament afectades a aquests ingressos s'han incrementat en un 15,2%. 

c) Recursos no permanents 

Els recursos no permanents tenen la composició següent, en euros: 

 
Concepte 2004 2003 

Prestació de serveis 412.781 394.245 

Ingressos patrimonials 23.881 42.585 

Subvencions corrents 1.149.872 1.201.162 

Imputació subvencions de capital 34.352 2.395.290 

Ingressos i beneficis d'altres exercicis 154.391 0 

D'altres ingressos 341.955 236.379 

Recursos no permanents 2.117.232 4.269.661 

Quadre 6.2 
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Les subvencions corrents constitueixen, amb 1.149.873 euros, el 54,3% del total de 
recursos no permanents de l'exercici de 2004. En la revisió d'una mostra de cinc 
expedients d'aquest tipus de subvencions, que en representen el 41,2% del total, no s'han 
detectat incidències significatives. 

d) Subvencions de capital 

A 31 de desembre de 2004, les subvencions de capital s'eleven a 4.575.826 euros. 
Durant l'exercici de 2004 s'han obtingut dues subvencions per un import total 
d'1.842.041 euros. Una de les subvencions, per 1.803.036 euros, correspon a l'anualitat 
de 2004 de la subvenció concedida per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme -
segons un conveni formalitzat el 12 de març de 2003-, l'objecte de la qual és l'adquisició 
i rehabilitació d'uns locals per ubicar la nova seu de la Cambra. L'altra subvenció, per 
39.005 euros, correspon a la part de l'exercici de 2004 de la subvenció concedida per 
l'IMPIVA per al desenvolupament d'un canal de comunicació electrònica per al sector 
ferreter. En la revisió d'ambdues subvencions no s'han detectat incidències 
significatives. 

La xifra de subvencions de capital està infravalorada en la quantitat de 58.479 euros, per 
haver traspassat incorrectament a resultats de l'exercici de 2003 la part corresponent als 
terrenys del viver de Villena. La Cambra ha de regularitzar comptablement aquesta 
circumstància. 

e) Immobilitzacions financeres 

A 31 de desembre de 2003 aquest epígraf mostrava un saldo de 3.058.895 euros, amb 
contrapartida en "Creditors a llarg termini", que no haurien d'haver sigut 
comptabilitzats, ja que no corresponien a drets de crèdit ni a deutes reals; tal i com es va 
comentar en l'informe d'aquesta Sindicatura del dit exercici. La Cambra n'ha practicat la 
regularització comptable pertinent durant 2004. 

El saldo a 31 de desembre de 2004, per 109.246 euros, correspon fonamentalment a 
inversions en ens afins. 

f) Rebuts pendents de cobrament 

Aquest capítol de l'actiu del balanç presenta la composició següent, en euros: 
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 2004 2003 

Rebuts en recaptació executiva 4.458.411 3.835.477 

Rebuts en bancs i Cambra 848.673 816.860 

CSC Fons IAE deutor 1.523.450 901.061 

CSC Fons IAE creditors - (721.969) 

D'altres (27.144) (24.637) 

Provisió per a insolvències (3.292.112) (3.041.389) 

Total 3.511.278 1.765.403 

Quadre 6.3 

 

La gestió de cobrament dels rebuts està encomanada al recaptador executiu contractat 
per la Cambra, i no s'ha fet ús del conveni subscrit entre la AEAT i el Consell Superior 
de Cambres per al cobrament en via executiva per part de la citada AEAT. 

El fort increment d'aquest capítol s'ha produït principalment perquè, seguint la 
recomanació d'aquesta Sindicatura, no s'han compensat els saldos deutors i creditors 
corresponents al Fons IAE. 

El moviment de la provisió per a insolvències durant l'any 2004 ha sigut el següent, en 
euros: 

 
Provisió a 31-12-03 3.041.389 

Rebuts anul·lats en 2004 (444.734) 

Dotació provisió exercici 2004 695.457 

Provisió a 31-12-04 3.292.112 

Quadre 6.4 

 

g) Tresoreria 

L'epígraf de "Tresoreria" té la composició següent a 31 de desembre de 2004, en euros: 

 
Caixa 1.387 

Bancs 1.540.937 

Total 1.542.324 

Quadre 6.5 
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La Cambra d'Alacant utilitza quinze comptes bancaris oberts en nou entitats financeres. 

h) Deutes amb entitats de crèdit a curt termini 

En aquest epígraf del passiu del balanç, a 31 de desembre de 2004 figuren 2.323.913 
euros corresponents a un préstec hipotecari amb una entitat financera. 

6.4 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, escau efectuar les recomanacions que 
assenyalem tot seguit; en primer terme, destaquem aquelles sobre les quals la Cambra 
ha adoptat mesures correctores, atenent les nostres recomanacions d'informes anteriors. 

a) Recomanacions acceptades i implantades: 

a.1) L'eliminació dels drets de crèdit comptabilitzats indegudament, per 
4.808.096 euros, i dels deutes ficticis pel mateix import registrats en el 
balanç de situació. 

a.2) L'adequada formalització dels arqueigs de caixa, els quals han de ser 
signats, a més de per la persona que els supervisa, per la persona que els 
realitza. 

a.3) L'adequat suport de les despeses amb les corresponents factures, o amb 
documents equivalents. 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions, efectuades en 
informes anteriors: 

b.1) Es recomana que, en el cas de no ser possible fer la petició de distintes 
ofertes, perquè l'adjudicatari és l'únic que pot oferir el subministrament o 
servei que hom pretén contractar, això es justifique per mitjà d'un 
informe raonat i que se'n deixe constatació en l'expedient corresponent. 

b.2) En les factures s'ha de deixar constatació que se n'han revisats els 
requisits formals i la correcció aritmètica. 

c) La següent recomanació tracta sobre uns altres aspectes i deriva de la 
fiscalització de l'exercici de 2004: 

c.1) La revisió de les previsions de despeses contingudes en la liquidació del 
Pla Cameral d'Exportacions, a l'objecte d'ajustar-les als nivells màxims 
prevists en les normes que regulen l'execució del dit Pla. 
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7. CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE 
CASTELLÓ 

7.1 Aspectes generals 

Els comptes anuals de l'exercici de 2004 de la Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació de Castelló comprenen el balanç de situació, el compte de pèrdues i 
beneficis, la liquidació del pressupost ordinari i la memòria. 

El pressupost de l'exercici de 2004 va ser aprovat pel Ple de la Cambra el 17 de 
desembre de 2003 i tramés a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme el 19 de gener 
de 2004. Tant l'aprovació del pressupost, com la seua tramesa a la Conselleria, es van 
fer fora del termini legalment establit del 30 de novembre. No obstant això, amb data 5 
de novembre, la Cambra sol·licità a la Direcció General de Comerç i Consum la 
concessió d'un ajornament per a l'aprovació del dit pressupost, fins al dia 31 de 
desembre. 

Els comptes anuals de l'exercici de 2004 foren aprovats pel Ple el 7 de juny de 2005 i 
tramesos, juntament amb l'informe d'auditoria, a la Direcció General d'Indústria i 
Comerç el 22 de juny. Tant l'aprovació dels comptes anuals, com l'enviament a la 
Direcció General, s'han fet dins dels terminis prevists en la normativa aplicable. 

L'informe d'auditoria conté una opinió favorable sobre els comptes anuals de l'exercici 
de 2004. El dit informe adjunta un compte de resultats el model de presentació del qual 
no coincideix amb el model de compte de pèrdues i beneficis previst en el PGC i usat 
per la Cambra; cal analitzar aquesta incidència i adoptar les mesures necessàries per 
esmenar-la. 

7.2 Conclusió general 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2, s'ha revisat la 
destinació donada a les quantitats percebudes per la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Castelló. Tenint en compte les destinacions previstes en la Llei 
11/1997 de la Generalitat Valenciana, no escau formular-hi observacions. 

7.3 Comentaris sobre els comptes anuals 

a) Revisió de despeses i inversions 

En la revisió efectuada sobre una mostra de les despeses de l'exercici, no s'han detectat 
incidències significatives. No obstant això, s'hi han observat alguns aspectes que 
denoten deficiències de control intern que cal evitar en el futur: 

- En l'organització d'un congrés, conjuntament amb un col·legi professional, 
s'hauria d'haver signat un conveni que regulés les obligacions d'ambdues parts i 
els mecanismes de liquidació dels aspectes econòmics. 
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- Per a les adquisicions de béns i serveis, s'han d'aplicar adequadament, i en tos els 
casos, les normes de contractació elaborades per la Cambra en el 
desenvolupament del seu Reglament de Règim Interior. En relació amb això, 
quan no siga possible demanar distintes ofertes, aquesta circumstància ha de 
quedar justificada en l'expedient. D'altra banda, aquestes transaccions han d'estar 
suportades amb factures completes, segons els requisits de la normativa 
aplicable. 

b) Recursos permanents 

La composició dels recursos permanents durant l'exercici de 2004 es mostra en el 
quadre següent, juntament amb les xifres de 2003, en euros. 

 
Concepts 2004 2003 

Quotes IAE 670.405 509.954 

Quotes IRPF 402.307 379.672 

Quotes impost de societats 2.361.923 2.060.264 

Quotes exercicis anteriors  3.607 4.497 

Recàrrecs i interessos de demora 637 599 

Aportació d'altres cambres 147.470 159.460 

Excés provisió insolvències IAE 29.397 - 

Recursos permanents bruts 3.615.746 3.114.446 

Confecció de matrícula i rebuts (5.142) (2.326) 

Despeses de recaptació (38.830) (57.897) 

Baixes i devolucions (4.901) (5.145) 

Aportació al Consell Superior de Cambres (177.006) (157.715) 

Aportació a d'altres cambres (124.041) (50.997) 

Aportació AEAT (10.799) (10.822) 

Aportació Fons IAE (109.062) (98.784) 

Dotació insolvències IAE (9.162) (32.664) 

Minoració de recursos permanents (478.943) (416.350) 

Recursos permanents nets 3.136.803 2.698.096 

Quadre 7.1 

 

En 2004 els recursos permanents nets han experimentat un increment del 16,3%, 
respecte de l'exercici anterior. En termes bruts, els recursos permanents han augmentat 
un 16,1%, mentre que les despeses que els minoren ho han fet en un 15%. 
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Al seu torn, el compte "Rebuts pendents de cobrament" té el desglossament següent en 
2004, juntament amb les xifres de 2003, en euros: 

 
Rebuts pendents de cobrament 31-12-04 31-12-03 

Pendents de l'exercici 2004 408.925 - 

Pendents de l'exercici 2003 83.750 439.091 

Pendents de l'exercici 2002 110.027 158.471 

Pendents de l'exercici 2001 76.072 93.946 

Pendents de l'exercici 2000 88.924 96.015 

Pendents de l'exercici 1999 75.490 77.027 

Pendents de l'exercici 1998 - 5.029 

Provisió per a insolvències - (32.664) 

Total 843.188 836.915 

Quadre 7.2 

 

El pendent de cobrament més significatiu correspon als rebuts emesos durant l'exercici 
de 2004, que puja a 408.925 euros i constitueix el 48,5% del total del deute a 31 de 
desembre de 2004. 

Quant a la provisió per a insolvències de rebuts pendents, la Cambra de Castelló no hi té 
dotada cap quantitat. No obstant això, atés que els índexs de cobrament dels rebuts 
pendents dels exercicis de 2002 i anteriors són baixos, es considera necessari que la 
Cambra adopte un sistema de dotació per a la provisió que es base en criteris objectius 
sobre les possibilitats reals de cobrament, tenint en compte factors com l'antiguitat del 
deute, entre altres. 

En l'exercici de 2003, la provisió per a insolvències figurava amb un import de 32.664 
euros; però no es referia als rebuts pendents de cobrament, sinó al Fons Intercameral del 
IAE, els saldos del qual es recullen en uns altres comptes. En el balanç a 31 de 
desembre de 2004, la provisió per al dit Fons es presenta entre els creditors a curt 
termini, amb un saldo de 12.429 euros; tanmateix, es considera més escaient que la dita 
provisió figure minorant els saldos deutors als quals vaja referida. 

c) Recursos no permanents 

La composició dels recursos no permanents durant l'exercici de 2004 es mostra en el 
quadre següent, juntament amb les xifres de 2003, en euros. 
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Concepte 2004 2003 

Prestació de serveis 1.315.776 1.147.797 

Ingressos patrimonials 72.049 77.598 

Subvencions i convenis 1.765.533 1.472.815 

D'altres ingressos 49.928 301.413 

Recursos no permanents 3.203.286 2.999.623 

Quadre 7.3 

 

El compte "Subvencions i convenis" registra les ajudes per aquests conceptes 
concedides a la Cambra de Castelló per distints organismes públics per al finançament 
de les seues activitats, i es desglossa en els imports que es mostren en el quadre següent. 

 
 2004 2003 

Subvencions corrents 390.597 372.128

Convenis amb altres  institucions 1.374.936 1.100.687

Total 1.765.533 1.472.815

Quadre 7.4 

 

Els ingressos per subvencions i convenis han tingut un increment del 19,9% en 2004, 
respecte a 2003. 

Hem seleccionat per a la revisió quatre expedients d'aquest tipus d'ingressos, per un 
import total de 708.113 euros, un 40,1% del total de l'exercici. Com a resultat d'aquesta 
revisió, s'ha observat que les operacions relatives a un dels convenis no han tingut un 
tractament comptable adequat, ja que s'ha imputat a ingressos un import de 119.914 
euros que no corresponen a la Cambra de Castelló, sinó a les diferents empreses que per 
mitjà de la Cambra justifiquen les despeses subvencionades pel conveni. A la data 
d'acabament del nostre treball de camp, estaven regularitzant això. 

En la memòria de l'exercici de 2004 la Cambra, aplicant les recomanacions d'aquesta 
Sindicatura, ha millorat la informació relativa a les subvencions; però falta relacionar 
adequadament les xifres dels diferents components del balanç i del compte de pèrdues i 
beneficis; aspecte que cal esmenar en exercicis futurs. 

d) Subvencions de capital 

En 2004 la Cambra de Castelló no ha rebut subvencions de capital. El moviment de 
l'epígraf "Ingressos per a distribuir en diversos exercicis" es mostra a continuació. 
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Concepte 
Saldo a 
31/12/03 

 
Altes 

Imputació 
a ingressos 

Saldo a 
31/12/04 

Subvenció Diputació P. Castelló 22.496 - 5.328 17.168

Subvenció G.V. per a edifici 1.141.923 - 30.051 1.111.872

Ingressos diferits 572.153 241.358 422.541 390.970

Total 1.736.572 241.358 457.920 1.520.010

Quadre 7.5 

 

El compte "Ingressos diferits" registra la periodificació de subvencions corrents que 
pertoca imputar a ingressos en exercicis següents. Els ingressos reconeguts per aquests 
conceptes en 2004 han sigut de 422.541 euros, traslladats als comptes de subvencions i 
convenis comentats en l'apartat c) anterior. 

e) Tresoreria 

Aquest epígraf de l'actiu del balanç té el desglossament següent a 31 de desembre de 
2004, en euros: 

 
Caixa 53.361 

Bancs 1.516.651 

Total 1.570.012 

Quadre 7.6 

 

L'import que figura en el compte "Caixa" està compost pels saldos de les dues caixes 
que té la Cambra. No hem pogut verificar una d'aquestes caixes, perquè no consta que 
se n'haja efectuat l'arqueig del saldo a 31 de desembre de 2004. 

El compte de "Bancs" registra el saldo de dotze comptes bancaris. En la revisió 
efectuada s'ha observat que persisteix la situació comentada en l'informe de 2003, en el 
sentit que en determinades entitats bancàries consten com a autoritzades persones que ja 
no formen part del comité executiu, o que no s'esmenten en la informació facilitada a 
aqueix efecte per la Cambra. 

f) Fons de reserva 

El saldo del fons de reserva prové del que es preveu en el derogat article 47 del 
Reglament de Cambres, i és de 133.938 euros. 
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7.4 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, escau efectuar les recomanacions que 
assenyalem a continuació; en primer terme en destaquem aquelles sobre les quals la 
Cambra ha adoptat mesures correctores, atenent les nostres recomanacions d'informes 
anteriors. 

a) Recomanacions acceptades i implantades: 

a.1) La regularització de les partides conciliatòries bancàries antigues. 

a.2) L'adopció d'un règim mancomunat per disposar dels fons en comptes 
bancaris. 

a.3) La utilització del model de compte de pèrdues i beneficis previst en el 
PGC. 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions, efectuades en 
informes anteriors: 

b.1) En relació amb els rebuts pendents de cobrament d'exercicis anteriors, la 
Cambra ha d'adoptar un sistema objectiu per calcular la provisió 
d'insolvències en funció de l'antiguitat i de la possibilitat real de cobrar 
els rebuts. 

b.2) Millorar el contingut de la memòria relatiu a les subvencions, procurant 
la coherència de les xifres. 

b.3) L'adequada aplicació en totes les operacions de les normes generals de 
contractació elaborades per la mateix Cambra, incloent-hi la 
formalització -en els casos aplicables- del corresponent document 
contractual. D'altra banda, cal exigir en tots els casos factures completes i 
deixar constatació de la revisió efectuada sobre aquestes. 

b.4) La Cambra ha de procurar l'actualització constant de les persones 
autoritzades per a disposar de fons en comptes bancaris. 

c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes i deriven de la 
fiscalització de l'exercici de 2004: 

c.1) La realització d'arqueigs al final de l'exercici en totes les caixes, amb 
l'adequada supervisió. 

c.2) Comptabilitzar les operacions derivades de convenis, d'acord amb les 
seues pròpies característiques. 
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c.3) Explicar per què s'utilitzen models diferents de comptes de pèrdues i 
beneficis en els comptes anuals elaborats per la Cambra i en els comptes 
anuals que s'adjunten en l'informe d'auditoria externa. 
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8. CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA D'ORIHUELA 

8.1 Aspectes generals 

Els comptes anuals de l'exercici de 2004 de la Cambra de Comerç i Indústria d'Orihuela, 
estan formats pel balanç de situació, la liquidació del pressupost, el compte de pèrdues i 
beneficis i les notes que aclareixen els dits estats. 

El pressupost de l'exercici de 2004 va ser aprovat pel Ple de la Cambra el 27 de 
novembre de 2003 i tramés a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme en desembre 
de 2003, fora del termini legalment establit. 

Els comptes anuals de l'exercici de 2004 foren aprovats pel Ple el 29 de juny de 2005 i 
tramesos a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, juntament amb l'informe 
d'auditoria externa, el 20 de juliol de 2005, fora del termini legalment establit. 

L'informe d'auditoria conté una opinió favorable sobre els comptes anuals de l'exercici 
de 2004. 

8.2 Conclusió general 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2, s'ha revisat la 
destinació donada a les quantitats percebudes per la Cambra Oficial de Comerç i 
Indústria d'Orihuela. Tenint en compte les destinacions previstes en la Llei 11/1997 de 
la Generalitat Valenciana, no escau formular-hi observacions. 

8.3 Comentaris sobre els comptes anuals 

a) Revisió de despeses 

En la revisió d'una selecció de despeses de l'exercici, s'ha evidenciat que la Cambra no 
sol·licita pressuposts alternatius a l'hora de contractar béns i serveis, sinó que n'efectua 
la contractació directament. Recomanem que la Cambra establisca mecanismes que 
permeten, en general, la publicitat i concurrència d'ofertes entre distints proveïdors. 
També recomanem que es deixe constatació de les comprovacions realitzades en les 
factures. 

b) Recursos permanents 

La composició dels recursos permanents és la següent, en euros: 
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Conceptes 2004 2003 

Quotes IAE 62.084 47.407 

Quotes impost societats 210.915 191.713 

Quotes IRPF 40.104 31.801 

Participació d'altres cambres 69.116 44.798 

Rebuts endarrerits 285 3.071 

Recursos permanents bruts 382.504 318.790 

Confecció cens i rebuts (6.608) (9.819) 

Baixes i fallides (13.473) (7.692) 

Comissions AEAT cobrament executiva (4.441) (5.763) 

Participació d'altres cambres (76.913) (36.716) 

Minoració recursos permanents  (101.435) (59.990) 

Recursos permanents nets 281.069 258.800 

Quadre 8.1 

 

Els recursos permanents nets s'han incrementat en un 8,6% en l'exercici de 2004, 
respecte a l'exercici de 2003. 

Els rebuts pendents de cobrament es registren en el compte "Rebuts en tràmit de 
recaptació", que presenten el següent desglossament per anys d'emissió, en euros: 

 
Rebuts emesos en 2004 

Rebuts emesos en 2003 

66.794 

22.592 

Rebuts emesos en 2002 24.229 

Rebuts emesos en anys anteriors 56.030 

Total 169.645 

Quadre 8.2 

 

La Cambra té dotada una provisió per a insolvències que s'eleva a 80.438 euros a 31 de 
desembre de 2004, cosa que representa un 78,2% dels rebuts emesos en exercicis 
anteriors a 2004. Quant a això, és recomanable disposar de criteris objectius que es 
basen en les possibilitats reals de cobrament i que aquests criteris siguen expressament 
aprovats per l'òrgan apropiat de la Cambra. 
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c) Recursos no permanents 

Els recursos no permanents tenen la composició següent, en euros: 

 
Concepte 2004 2003 

Prestació de serveis 20.844 147.458 

Ingressos patrimonials 708 134 

Subvencions i convenis 185.529 35.225 

D'altres ingressos 46.734 63.830 

Recursos no permanents 253.815 246.647 

Quadre 8.3 

 

Les subvencions corrents pugen a 185.529 euros en 2004. Hem seleccionat per a la 
revisió nou expedients d'aquest tipus de subvencions, l'import conjunt de les quals és de 
82.876 euros, el 44,7% del total de subvencions de l'exercici. En la revisió efectuada no 
s'hi han detectat incidències significatives. 

d) Subvencions de capital 

A 31 de desembre de 2004 les subvencions de capital figuren per un import de 239.230 
euros, que corresponen a una subvenció obtinguda en l'exercici de 2003 per a la creació 
d'un viver d'empreses, que no es trobava en funcionament a la dita data. 

e) Tresoreria 

L'epígraf de "Tresoreria" té el desglossament següent a 31 de desembre de 2004, en 
euros: 

 
Caixa 626 

Bancs 422.174 

Total 422.800 

Quadre 8.4 

 

El compte de "Bancs" registra el saldo de set comptes bancaris oberts en tres entitats 
financeres. 
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8.4 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, escau efectuar les recomanacions que 
assenyalem a continuació; en primer terme en destaquem aquelles sobre les quals la 
Cambra ha adoptat mesures correctores, atenent les nostres recomanacions d'informes 
anteriors. 

a) Recomanacions acceptades i implantades: 

a.1) El règim mancomunat per a disposar de fons en comptes bancaris. 

a.2) La signatura dels arqueigs de caixa, per part de les persones que els 
realitzen i de les que els supervisen. 

b) Es considera oportú mantenir la següent recomanació, efectuada en el nostre 
informe anterior: 

b.1) La Cambra ha d'establir mecanismes que permeten, en general, la 
publicitat i concurrència d'ofertes entre distints proveïdors. Així mateix, 
cal deixar constatació de les comprovacions realitzades en la revisió de 
les factures. 

c) La següent recomanació tracta sobre uns altres aspectes i deriva de la 
fiscalització de l'exercici de 2004: 

c.1) En relació amb les provisions per a insolvències, és recomanable 
disposar de criteris objectius que es basen en les possibilitats reals de 
cobrament i que aquests criteris siguen expressament aprovats per l'òrgan 
apropiat de la Cambra. 
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9. CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE 
VALÈNCIA 

9.1 Aspectes generals 

Els comptes anuals de l'exercici de 2004 de la Cambra de València estan formats pel 
balanç de situació, el compte de pèrdues i beneficis i la memòria. Les liquidacions dels 
pressuposts ordinari i extraordinari s'inclouen en un apartat de la memòria. 

El pressupost ordinari de l'exercici de 2004 va ser aprovat i tramés a la Direcció General 
de Comerç i Consum dins del termini legalment previst. El pressupost extraordinari per 
a l'adquisició d'un edifici, va ser aprovat pel Ple de la Cambra el 26 de febrer de 2004 i 
tramés a l'esmentada Direcció General per a l'aprovació corresponent. 

Els comptes anuals de l'exercici de 2004 foren aprovats i tramesos a la Direcció General 
de Comerç i Consum, juntament amb l'informe d'auditoria, dins del termini establit 
reglamentàriament. 

L'informe d'auditoria externa conté una opinió favorable dels comptes anuals de la 
Cambra de València de l'exercici de 2004. 

9.2 Conclusió general 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2, s'ha revisat la 
destinació donada a les quantitats percebudes per la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de València. Tenint en compte les destinacions previstes en la 
Llei 11/1997 de la Generalitat Valenciana, no escau formular-hi observacions. 

9.3 Comentaris sobre els comptes anuals 

a) Revisió d'inversions i despeses 

Quant a les inversions de l'exercici de 2004, s'han registrat altes en l'epígraf 
d'"Immobilitzacions materials" per import de 7.813.391 euros, dels quals 7.450.000 
euros figuren en el compte "Terrenys i construccions" i corresponen a l'adquisició d'un 
edifici per ubicar oficines de la Cambra de València. En el compte d'"Immobilitzat en 
curs" figuren 119.621 euros per costs de rehabilitació interior del citat edifici, sense que 
conste en l'expedient cap informe que justifique les raons de l'adjudicació realitzada. 

En la revisió efectuada sobre una mostra de les despeses de l'exercici, s'han observat 
operacions que, pel seu import, requerien haver formalitzat un document contractual i 
promoure la publicitat i concurrència per a la seua realització. D'altra banda, en les 
operacions en què no resulte possible demanar distintes ofertes, perquè l'adjudicatari és 
l'únic que pot oferir el subministrament o servei que hom pretén contractar, no consta en 
l'expedient cap informe raonat sobre això. 
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L'impost sobre societats no es comptabilitza com a despesa de l'exercici al qual 
correspon. Així, en el compte de despeses d'exercicis anteriors figura comptabilitzat -
entre altres conceptes- l'impost de societats relatiu a l'exercici de 2003, per import de 
33.136 euros; mentre que l'impost relatiu a l'exercici de 2004, per import de 237.907 
euros, l'han comptabilitzat en l'exercici de 2005. 

La Cambra de València concedeix anualment ajudes o donatius a organitzacions sense 
fins de lucre (en 2004 per import de 6.831 euros); en relació amb aquestes operacions, 
escauria realitzar un informe jurídic sobre la seua adequació a allò que es disposa en 
l'article 42 del decret 158/2001, segons el qual es necessari que estiguen directament 
relacionades amb els seus fins. 

b) Recursos permanents 

La composició dels recursos permanents durant l'exercici de 2004, es mostra en el 
quadre següent, juntament amb les xifres de 2003, en euros. 

 
Conceptes 2004 2003 

Quotes sobre IAE 2.539.368 1.796.497 

Quotes sobre IRPF 1.423.625 1.262.004 

Quotes sobre l'impost de societats 5.802.090 5.582.542 

Rehabilitacions exercici anterior 9.141 12.518 

Recàrrecs - 169.720 

Participació en unes altres cambres 588.034 964.026 

Recursos permanents bruts 10.362.258 9.787.307 

Confecció de matrícules i rebuts (158.820) (125.587) 

Percentatge de recaptació (314.980) (181.987) 

Participació d'altres cambres (490.300) (474.639) 

Baixes i devolucions (11.974) (3.087) 

Consell Superior de Cambres (448.552) (339.611) 

Minoració recursos permanents (1.424.626) (1.124.911) 

Recursos permanents nets 8.937.632 8.662.396 

Quadre 9.1 

 

Els recursos permanents nets s'han incrementat en un 4% entre els dos exercicis 
considerats. El compte "Confecció de matrícula i rebuts" registra l'import de les 
despeses de personal meritades per tres treballadors de la Cambra que presten els seus 
serveis amb dedicació exclusiva en l'àrea de recaptació. A judici d'aquesta Sindicatura, 
es considera més adequat que les dites despeses es comptabilitzen, per raó de la seua 
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naturalesa, en el compte corresponent de despeses de personal i que no figuren minorant 
els recursos permanents. 

El compte "Rebuts pendents de cobrament" té el desglossament següent en 2004 i es 
mostra juntament amb les xifres de 2003, en euros: 

 
 31-12-04 31-12-03 

Quotes impost de societats 1.328.878 1.566.382 

Quotes IRPF  1.648.419 2.223.402 

Quotes IAE  1.728.935 2.564.402 

Total 4.706.232 6.354.186 

Quadre 9.2 

 

Tal i com es ve informant en la memòria dels comptes anuals dels últims exercicis, en el 
compte de rebuts pendents de cobrament s'inclouen 55.202 euros de rebuts posteriors a 
la Llei 3/1993, recorreguts per diverses empreses davant dels organismes competents, 
en relació amb la il·legalitat en l'aplicació de la normativa sobre el recurs cameral 
permanent de les cambres i amb la inconstitucionalitat de l'afiliació obligatòria a les 
dites cambres. No obstant això, el Tribuna Constitucional confirmà en una sentència de 
1996 la plena constitucionalitat dels articles recorreguts. 

La provisió per a insolvències a 31 de desembre de 2004, és de 2.855.885 euros, cosa 
que representa un 60,7% de l'import dels rebuts pendents de cobrament al tancament de 
l'exercici. Els criteris generals de dotació a la provisió, els aprova anualment el Ple de la 
Cambra. 

c) Recursos no permanents 

La composició dels recursos no permanents durant l'exercici de 2004 es mostra en el 
quadre següent, juntament amb les xifres de 2003, en euros. 

 
Concepte 2004 2003 

Prestació de serveis 2.937.674 2.783.701 

Ingressos patrimonials 135.608 145.996 

Subvencions i convenis 1.604.999 1.533.827 

D'altres ingressos 501.267 377.418 

Recursos no permanents 5.179.548 4.840.942 

Quadre 9.3 
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Les subvencions corrents de l'exercici de 2004 han ascendit a 1.604.999 euros, cosa que 
representa un 11,4% del total d'ingressos de l'exercici. La revisió feta per aquesta 
Sindicatura s'ha centrat sobre una mostra de cinc expedients d'aquest tipus de 
subvencions, l'import conjunt de les quals és d'1.060.167 euros, el 66% del total. No s'hi 
han detectat incidències significatives, malgrat que en una d'aquestes subvencions han 
imputat ingressos per import de 110.118 euros a l'exercici de 2005, quan -en aplicació 
del principi de la meritació- hauria sigut més adequat comptabilitzar-los com a 
ingressos de 2004. 

d) Subvencions de capital 

Les subvencions de capital a 31 de desembre de 2004 pugen a 2.794.683 euros, 
concedides la major part en exercici s anteriors a 2004. Els components més importants 
a 31 de desembre de 2004 en són la subvenció concedida per la Conselleria d'Indústria, 
Comerç i Turisme i per l'IMPIVA per a la inversió en el Centre de Formació 
Empresarial Lluís Vives i la subvenció "PROP Emprenedors" concedia per la citada 
Conselleria, per imports d'1.376.476 euros i 569.861 euros respectivament. 

Durant l'exercici de 2004 solament s'hi ha registrat una alta per import de 100.441 
euros, que correspon a una subvenció concedida pel Ministeri d'Economia i Hisenda per 
al foment de la construcció de vivers d'empreses. En la revisió de l'expedient efectuada 
no s'han detectat incidències significatives. 

e) Tresoreria 

Aquest epígraf de l'actiu del balanç té el següent desglossament a 31 de desembre de 
2004, en euros: 

 
Caixa 16.482 

Bancs 1.997.077 

Total 2.013.559 

Quadre 9.4 

 

El compte "Bancs" registra el saldo de catorze comptes bancaris oberts en nou entitats 
financeres. En la revisió efectuada no s'han detectat incidències destacables, tot i que cal 
assenyalar que al tancament de l'exercici una entitat financera no ha traspassat a 
comptes operatius el saldo d'un compte de recaptació per import de 2.259 euros. 

f) Fons de reserva 

En l'article 70 del Reglament de Règim Interior de la Cambra de València s'ha previst la 
constitució i dotació d'un fons, la regulació del qual és idèntica a la continguda en 
l'article 47 del Reglament General de Cambres. La Cambra recull l'import del fons 
constituït en el compte "Reserves estatutàries", el saldo del qual a 31 de desembre de 
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2004 és d'1.678.664 euros. Aquest import està materialitzat en disponible a curt termini, 
mitjançant imposicions a termini fix en entitats financeres i es registra comptablement 
en l'epígraf d'"Inversions financeres temporals". 

D'altra banda, el citat article 70 estableix que l'obligació de dotar el dit fons finalitzarà 
quan s'hi arribe al 50% dels ingressos obtinguts pel recurs cameral permanent net de 
l'exercici anterior; no obstant això, no s'hi determina cap criteri a l'efecte de calcular la 
dotació anual, mentre no s'assolisca el límit indicat. 

9.4 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, escau efectuar les recomanacions que 
assenyalem a continuació; en primer terme destaquem aquelles recomanacions sobre les 
quals la Cambra ha adoptat mesures correctores, atenent les nostres recomanacions 
d'informes anteriors. 

a) Recomanacions acceptades i implantades: 

a.1) L'evidència de les comprovacions realitzades en les factures, pel que fa a 
la conformitat amb el servei i a les operacions aritmètiques. 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions, realitzades en 
informes anteriors: 

b.1) En relació amb la contractació de béns i serveis, la Cambra hauria de 
desenvolupar l'article 71 del seu Reglament i establir les quanties per a 
l'aplicació dels distints procediments de contractació, els quals han de 
contenir, com a mínim, els principis generals de publicitat, concurrència i 
objectivitat. 

b.2) Les despeses de confecció de matrícules i rebuts no han de contenir les 
de personal de la Cambra; aquestes han de ser comptabilitzades en el 
compte que els correspon d'acord amb la seua naturalesa. En fase 
d'al·legacions, la Cambra informa que aquests aspectes s'adequaran a les 
normes de gestió econòmica i financera aplicables a totes les cambres, 
les quals estan pendents d'aprovació. 

c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes i deriven de la 
fiscalització de l'exercici de 2004: 

c.1) L'impost sobre societats s'ha de comptabilitzar com a despesa de 
l'exercici en el qual es merita. 

c.2) Es considera necessari que la Cambra sotmeta a informes jurídics previs 
la concessió de determinades ajudes o donacions. 

c.3) La justificació de les subvencions corrents s'ha de fer de manera que siga 
possible comptabilitzar-les en l'exercici en què es meriten. 
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c.4) Adoptar les mesures necessàries perquè les entitats financeres traspassen, 
al tancament de l'exercici, els saldos de tots els comptes de recaptació als 
comptes operatius de la Cambra. 
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10. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com de l'acord del Consell d'aquesta Sindicatura de 
Comptes per mitjà del qual tingué coneixement de l'esborrany de l'informe de 
fiscalització corresponent a l'any 2004, el dit esborrany es va trametre al comptedonant 
perquè, en el termini concedit, hi formulés al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, és necessari 
assenyalar el següent: 

1) Els òrgans fiscalitzats han formulat -si era el cas- al·legacions i consideracions 
que afecten determinades parts o qüestions de l'informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades amb deteniment. 

3) Les al·legacions admeses s'han incorporat al contingut de l'informe. 

4) El text de les al·legacions formulades, així com els informes que s'han emés 
sobre aquestes al·legacions -els quals han servit d'antecedent perquè aquesta 
Sindicatura les estimés o desestimés-, s'incorporen com a annex en suport de 
CD-ROM. 

 



INFORME DE FISCALITZACIÓ DE LES CAMBRES 
DE COMERÇ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

DE L’EXERCICI  DE 2004  
 

 
 

- Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la 
Comunitat Valenciana 

- Cambra Oficial de Comerç i Indústria d’Alcoi 

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Alacant 

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló 

- Cambra Oficial de Comerç i Indústria d’Orihuela 

- Annexos: Annex I: Comptes anuals dels comptedonants 
 Annex II: Al·legacions dels comptedonants i informes sobre 

les dites al·legacions  
 

 
Aquest volum, amb els informes que hi conté, va ser aprovat pel Consell de 
la Sindicatura de Comptes en la seua reunió del dia 14 de desembre de 2005.  
 

València, 14 de desembre de 2005 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 

 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
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