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ABREVIATURES, SIGLES I ACRÒNIMS UTILITZATS 

AEAT  Agència Estatal de l’Administració Tributària 

CSC  Consell Superior de Cambres 

DOCV  Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 

IAE  Impost d’Activitats Econòmiques 

INCYDE Institut Cameral per a la Creació i Desenvolupament de l’Empresa 

IRPF  Impost sobre la renda de les Persones Físiques 

IS  Impost sobre Societats 

LGT  Llei General Tributària 

OCEX  Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol 

PAA  Programa Anual d’Actuació 

RCP  Recurs Cameral permanent 

RCCV  Reglament de cambres de la Comunitat Valenciana 

RRI  Reglament de Règim Interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l'informe vénen expressades en euros. Se n’ha fet un arrodoniment per no 
mostrar els cèntims; les dades representen sempre l’arrodoniment de cada valor exacte, i no la suma de 
dades arrodonides. 
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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

La fiscalització de les cambres de comerç per part de la Sindicatura de Comptes és una 
previsió que està continguda en la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat 
Valenciana, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat 
Valenciana, que en el seu article 31.2 estableix que correspon “a la Sindicatura de 
Comptes la fiscalització superior de la destinació donada a les quantitats percebudes 
per les Cambres de Comerç, en els termes establits en la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig,...”. 

Els objectius generals de les fiscalitzacions que realitza la Sindicatura de Comptes 
s’expressen en l’article 8.3 de la seua llei de creació, Llei 6/1985, segons el qual els 
informes hauran de : 

a) Determinar si la informació financera es presenta adequadament, d’acord amb 
els principis comptables que hi són d’aplicació. 

b) Determinar si s’ha complit amb la legalitat vigent en la gestió dels fons públics. 

c) Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris 
s’ha desenvolupat de forma econòmica i eficient. 

d) Avaluar el grau d’eficàcia en l’assoliment dels objectius prevists. 

D’acord amb la iniciativa fiscalitzadora que li concedeix l’article 14.1 de la seua llei de 
creació, la Sindicatura de Comptes estableix en els seus programes anuals d’actuació els 
ens que seran fiscalitzats cada any, el tipus d’auditoria que es realitzarà i l’abast concret 
de cada fiscalització. Així, el PAA 2008 considera en el seu apartat 6, dedicat a la 
fiscalització d’uns altres ens, que les cambres de comerç “seran objecte de fiscalització 
d’acord amb el mandat especial que estableix la Llei de Cambres de Comerç (aplicació 
del recurs cameral permanent)”, i es puntualitza d’aquesta manera l’objectiu de la 
fiscalització que el mandat legal entén d’una forma més general (la “destinació donada 
a les quantitats percebudes” per les Cambres). 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

Considerant l’objectiu assenyalat en l’apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha incidit de 
manera especial en els aspectes i àrees que tot seguit detallem: 

a) Control formal de la rendició de comptes anuals, comprovant la seua adequada 
formalització i presentació. 

b) Revisió de la destinació donada a les quantitats percebudes per recurs cameral 
permanent, comprenent també la verificació de la destinació donada a uns altres 
ingressos significatius de les cambres, com solen ser les subvencions oficials. 
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c) Seguiment de les excepcions i recomanacions efectuades en l’informe de 
fiscalització de l’exercici anterior. 

Cal assenyalar que l’abast de la fiscalització no es correspon amb el d’una auditoria 
completa dels comptes anuals tal com estableixen els “Principis i normes d’auditoria del 
sector públic” emesos per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control 
Extern de l’Estat Espanyol (OCEX), sinó que consisteix en una revisió limitada a la 
comprovació de la destinació donada a les quantitats percebudes pel recurs cameral 
permanent i d’altres aspectes, en els termes abans assenyalats. 

Els procediments d’auditoria que s’han dut a cap per a assolir els objectius de la present 
fiscalització han sigut, en resum, els següents: 

a) Pressuposts i comptes anuals 

- Comprovació que els comptes anuals de l’exercici de 2007 presentats a aquesta 
Sindicatura de comptes per les cinc Cambres de Comerç i el Consell de Cambres 
han sigut aprovats pels respectius plens i remesos a l’òrgan tutelar, juntament 
amb els informes d’auditoria externa, d’acord amb el que disposa la normativa 
que hi és d’aplicació. 

- Verificació que els comptes anuals comprenen els documents requerits per la 
normativa comptable que hi és d’aplicació. 

- Anàlisi de les conclusions dels informes d’auditoria externa. 

- Comprovació sobre les aprovacions i remissions dels pressuposts i liquidacions 
anuals en els termes establits per la normativa reguladora de les Cambres de 
Comerç. 

- Elaboració dels quadres que mostren les xifres individuals i agregades dels 
comptes anuals, a fi de conèixer comparativament les estructures 
economicopatrimonials i pressupostàries de les Cambres de Comerç de la 
Comunitat Valenciana. 

b) Recursos de les cambres 

- Recurs cameral permanent. Revisió analítica de la seua composició i variació 
interanual, dels comptes deutors per aquest concepte i de la raó de les provisions 
dotades per rebuts de cobrament dubtós. 

- Recursos no permanents. Revisió analítica de la seua composició i variació 
interanual. Anàlisi comptable d’una mostra de subvencions oficials d’explotació 
comptabilitzades en l’exercici. 

- Subvencions de capital. Anàlisi comptable d’una mostra de les subvencions 
oficials de capital comptabilitzades en l’exercici. 
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c) Aplicació de recursos 

- Comprovació del compliment de determinats preceptes aplicables al recurs 
cameral permanent, com ara els articles 11, 15 i 16 de la Llei 3/1993. 

- Comprovació de l’aplicació dels ingressos en concepte de recurs cameral 
permanent a finalitats o activitats pròpies de les cambres, mitjançant una revisió 
analítica dels balanços i dels comptes de pèrdues i beneficis i de la comprovació 
documental, si pertoca, d’una mostra de les despeses i inversions més 
significatives realitzades durant l’exercici. 

- En relació amb les subvencions de la Generalitat, tant corrents com de capital, la 
comprovació que s’han destinat a la finalitat per a les quals van ser concedides i 
que a més es corresponen amb finalitats pròpies de les cambres. En el cas d’unes 
altres subvencions significatives, comprovació de la seua destinació a finalitats 
pròpies de les cambres. 

- En l’àrea de tresoreria, la sol·licitud d’informació a les entitats financeres sobre 
les operacions de l’exercici, els seus saldos en finalitzar i persones autoritzades. 
Revisió dels arqueigs de caixa i de les conciliacions bancàries. 

d) Recomanacions 

- Seguiment de les recomanacions d’informes anteriors, examinant el seu grau 
d’implantació per les Cambres. 

- Formulació de les recomanacions necessàries per a resoldre les incidències 
detectades durant la present fiscalització. 

Les conclusions generals, d’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en 
l’apartat 1.1, els mostrem per a cadascuna de les corporacions fiscalitzades en els 
apartats 4 a 9 d’aquest Informe. 

Incloem també en els dits apartats els comentaris relatius a uns altres aspectes d’interès 
que s’han posat de manifest com a conseqüència de la fiscalització realitzada. 
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2. INFORMACIÓ GENERAL 

2.1 Naturalesa i cambres existents a la Comunitat Valenciana 

Les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana 
(d’ara endavant Cambres de Comerç) són, d’acord amb l’article 2 de la Llei 11/1997, 
corporacions de dret públic dependents de la Generalitat a través de la Conselleria 
d’Ocupació, Indústria i Comerç (actualment Conselleria d’Indústria, Comerç i 
Innovació), i es configuren com a òrgans consultius i de col·laboració amb les 
Administracions Públiques, especialment amb la de la Generalitat sense detriment dels 
interessos privats que persegueixen. Indica també l’esmentat article que per al 
compliment de les seues finalitats gaudiran de personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat d’obrar, i que la seua estructura i funcionament hauran de ser democràtics. 

El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació (d’ara endavant el 
Consell de Cambres) es configura, d’acord amb l’article 36 de la Llei 11/1997, com a 
corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per 
al compliment de les seues finalitats. 

La Llei 11/1997 estableix en el seu article 4 que a cada província de la Comunitat 
Valenciana hi haurà una Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació amb 
competència a tot l’àmbit provincial, i considera en l’article 5 les cambres locals 
d’Alcoi i Oriola amb competència en els seus respectius termes municipals. En el 
capítol VIII es regula el Consell de Cambres. 

En conseqüència, a la Comunitat Valenciana existeixen les següents sis corporacions: 

- 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’Oriola. 

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

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

2.2 Finalitat i funcions 

L’article 3 de la Llei 11/1997 estableix que, a més de l’exercici de les competències de 
caràcter públic que els atribueix la dita llei i de les que hi puguen encomanar o delegar 
les Administracions Públiques, les Cambres de Comerç tenen com a finalitat la 
representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria i, si 
pertoca, la navegació, i la prestació de serveis a les empreses que exercisquen les 
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indicades activitats, sense perjudici de la llibertat sindical i d’associació empresarial i de 
les actuacions d’unes altres organitzacions socials que legalment es constituïsquen. 

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 d’altres, les següents matèries: 

- Informació, assessorament i prestació de serveis a les empreses, elaboració 
d’estadístiques de comerç i indústria, difusió d’usos comercials i emissió de 
certificacions. 

- Formació no reglada, formació permanent i col·laboració en la formació pràctica 
en els centres de treball, dins del 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 borses de franquícia i de subproductes i residus, llotges de 
contractació i borses de subcontractació i la tramitació dels programes públics 
d’ajudes a les empreses. 

- Ordenació industrial i comercial. 

Quant al Consell de Cambres, les seues funcions es recullen en l’article 37 de la Llei 
11/1997, i s’estenen a les matèries de coordinació, assessorament i col·laboració amb 
les Administracions Públiques i de gestió. En matèria de coordinació, el Consell ostenta 
la representació del conjunt de Cambres de la Comunitat Valenciana davant les 
Administracions Públiques i d’altres entitats, de públiques i de privades. 

2.3 Organització 

L’organització de les Cambres de Comerç està regulada en el capítol IV de la Llei 
11/1997, que estableix que en són òrgans de govern els següents: 

- El Ple, configurat com a òrgan suprem de govern i representació de la Cambra. 

- El Comitè Executiu, òrgan permanent de gestió i administració de la Cambra, 
elegit pel Ple entre els seus vocals electius i col·laboradors. 

- El President, elegit pel Ple, ostenta la representació de la Cambra i la presidència 
de tots el òrgans col·legiats. 

Cada cambra tindrà un secretari general, que assistirà a les sessions dels òrgans de 
govern i vetllarà per la legalitat dels acords que s’hi adopten. Podran nomenar també un 
director gerent, amb les funcions executives i directives que s’hi atribuïsquen. Quan no 
hi haja director gerent, les seues funcions seran assumides pel secretari general. 

El RRI de cada cambra establirà, entre uns altres extrems, l’estructura del seu Ple, el 
nombre i forma d’elecció dels membres del Comitè Executiu i, en general, les normes 
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de funcionament dels seus òrgans de govern, organització i règim del personal al servei 
de la cambra. 

2.4 Règim jurídic 

La principal normativa d’aplicació a les Cambres i al Consell és la següent: 

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

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

- Decret 1.291/1974, de 2 de maig, modificat pels Reials Decrets 753/1978, de 27 
de març, i 816/1990, de 22 de juny, que aprova el Reglament General de les 
Cambres, vigent en allò que no s’opose als que disposen les dues lleis anteriors. 

- Reglaments de Règim Interior (RRI) de les Cambres i del Consell. Aquests RRI 
de cadascuna de les Cambres van ser modificats durant l’exercici de 2002 a fi 
d’adaptar-los al Reglament de Cambres del Decret 158/2001, sent aprovats per 
la conselleria competent durant els mesos de març i abril de 2002. El RRI del 
Consell de Cambres és, però, anterior, ja que la seua aprovació data del 26 
d’abril de 1999. 

- Resolució del Director General d’Indústria i Comerç, de 2 de desembre de 2005, 
per la qual s’aproven les normes de gestió econòmica i financera per a les 
Cambres de la Comunitat Valenciana. 

- Manual de comptabilitat, aprovat per la resolució anterior. 

La Llei 3/1993 va ser dictada a l’empara del que disposen els apartats 10 i 18 de l’article 
149.1 de la Constitució, i estableix la legislació bàsica en matèria de Cambres. 

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana expressa en l’article 49.1.33 que la 
Generalitat té competència exclusiva en matèria de Cambres de Comerç, Indústria i 
Navegació, sense perjudici del que disposa l’article 149.1.10 de la Constitució. 

La Llei 11/1997 ve a regular el marc jurídic propi de les Cambres de la Comunitat 
Valenciana. 

El règim jurídic de les Cambres està considerat en el capítol IX de la Llei 11/1997, que 
estableix que es regiran per la dita llei i les seues normes de desenvolupament, pels 
respectius reglaments de règim interior i per la Llei 3/1993, sent supletòria la legislació 
referent a l’estructura i funcionament de les Administracions Públiques. En relació amb 
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el Consell, estableix que es regirà per un reglament de règim interior i hi seran 
d’aplicació, amb caràcter subsidiari, les disposicions relatives a les Cambres. 

Uns altres aspectes del règim jurídic que mereixen ser comentats són els següents: 

a) Contractació i règim patrimonial 

Segons la Llei 11/1997, la contractació i el règim patrimonial es regeix pel dret privat, 
respectant els principis de publicitat i concurrència en la forma i amb els límits que 
reglamentàriament es determinen. Per la seua banda, el Decret 158/2001 remet als 
respectius RRI per al desenvolupament dels dits principis. 

b) Tutela 

La tutela de la Generalitat sobre les Cambres de Comerç i el Consell de Cambres, en 
l’exercici de la seua activitat, s’exerceix a través de la Conselleria d’Indústria, Comerç i 
Innovació. La funció de tutela comprèn l’exercici de les potestats administratives 
d’aprovació, fiscalització, resolució de recursos, suspensió i dissolució, (art. 43 de la 
Llei 11/1997). 

c) Adquisició i alienació de béns i operacions de crèdit 

El Decret 158/2001 estableix que les Cambres de Comerç podran adquirir tota mena de 
béns i els podran alienar i gravar, si bé per a aquestes operacions i per a la realització 
d’operacions de crèdit hi caldrà l’autorització expressa de la Direcció General de 
Comerç i Consum quan el valor de l’operació excedisca el 15% del pressupost 
d’ingressos. La competència per a la realització d’aquestes operacions correspon al Ple 
de la Cambra quan l’import supere el 15% del pressupost anual o es comprometen fons 
d’exercicis futurs. Si no es donen les circumstàncies indicades, la competència recau en 
el Comitè Executiu. 

d) Subvencions i donacions 

Les Cambres podran concedir subvencions o efectuar donacions sempre que estiguen 
directament relacionades amb les seues pròpies finalitats, i no podran excedir en la seua 
quantia global el 2% del pressupost ordinari d’ingressos líquids per recursos permanents 
de cada exercici, llevat d’autorització expressa de la Direcció General de Comerç i 
Consum, (art. 42 del Decret 158/2001). 

2.5 Règim financer 

El Decret 158/2001 estableix que per al finançament de les seues activitats les Cambres 
disposaran fonamentalment de recursos establits en la Llei 3/1993 i en la Llei 11/1997, 
així com qualssevol altres recursos financers que pogueren venir regulats expressament 
per disposició legal. 

En aquest sentit, l’article 10 de la Llei 3/1993 considera els ingressos següents: 
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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, rendes i increments del seu patrimoni. 

d) Les aportacions voluntàries dels seus electors. 

e) Les subvencions, llegats o donatius que puguen rebre. 

f) Els procedents de les operacions de crèdit que es realitzen. 

g) Qualssevol altres que hi puguen ser atribuïts per llei, en virtut del conveni o per 
qualsevol altre procediment de conformitat amb l’ordenament jurídic. 

Per la sua banda l’article 28 de la Llei 11/1997 estableix com a recursos addicionals als 
continguts en la Llei 3/1993, els següents: 

h) El rendiment, si pertoca, derivat de l’elevació de la alíquota cameral girada 
sobre les quotes tributàries de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). 

i) Els recursos que les Administracions Públiques destinen a sufragar el cost dels 
serveis públics i administratius o a la gestió de programes que, si pertoca, hi 
siguen encomanats. 

El Decret 158/2001 estableix que per al compliment de les seues finalitats les Cambres 
estaran obligades a exigir el recurs cameral permanent (RCP) que hi corresponga. 

Pel que fa a la regulació d’aquest recurs, tant el Decret 158/2001 com la Llei 11/1997, 
remeten al que disposa la normativa vigent i, en especial, a la Llei 3/1993, que ho 
considera en el capítol III, els aspectes més rellevants del qual són: 

- Percentatge màxim de finançament. L’article 11 de la Llei 3/1993 disposa que 
els ingressos de les cambres provinents del recurs cameral permanent no podran 
excedir del 60% del total d’ingressos de cada corporació, i es computaran de la 
forma prevista en aquest article, i que quan se supere el dit límit, l’excés es 
destinarà a la constitució d’un fons de reserva, del qual només se’n podrà 
disposar en exercicis successius sempre que no se supere el percentatge 
mencionat anteriorment. 

- Composició. El recurs cameral permanent estarà constituït per les exaccions que 
es regulen sobre l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost de Societats (IS). 

- Obligació de pagament. Les persones físiques o jurídiques i d’altres 
determinades en la Llei General Tributària, (LGT) que hagen exercit activitats 
del comerç, la indústria o la navegació. 
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- Recaptació. Correspon a les Cambres, tant en període voluntari com en via de 
constrenyiment. Per a l’exercici de la funció recaptatòria en via de 
constrenyiment les Cambres podran establir un conveni amb l’Agència 
Tributària. 

- Atribució dels rendiments del RCP. Estableix l’article 15 de la Llei 3/1993 que 
el rendiment líquid, una vegada deduïdes les despeses de recaptació, es 
distribuirà: a) el 6% al Consell Superior de Cambres; b) la porció restant de les 
quotes referents a l’IS i a l’IRPF serà distribuïda entre les Cambres en la 
demarcació de les quals hi haja establiments, delegacions o agències de la 
persona física o jurídica obligada al pagament, en la mateixa proporció que 
represente la quota de l’IAE; c) el producte de l’exacció cameral girada sobre les 
quotes municipals de l’IAE s’atribuirà a la Cambra en la circumscripció de la 
qual s’exercisca la corresponent activitat. 

- Afectació dels rendiments del RCP. L’article 16 de la Llei 3/1993 determina que 
el ingressos de les Cambres provinents del seu recurs permanent estan destinats 
al compliment de les seues finalitats pròpies. En especial, s’estableix que les 
dues terceres parts del rendiment de l’exacció que recau sobre les quotes de l’IS 
estarà afectada al finançament del Pla Cameral de Promoció de les Exportacions 
(regulat en els articles 3 i 4) i la tercera part restant estarà afectada al 
finançament de la funció de la col·laboració amb les administracions competents 
en els tasques de formació. 

2.6 Règim pressupostari, comptable i de control financer 

L’article 31 de la Llei 11/1997 estableix que les Cambres elaboraran pressuposts 
ordinaris i extraordinaris, i que correspon a la Conselleria d’Indústria, Comerç i 
Innovació establir les instruccions per a la seua formalització i liquidació. Els plens de 
les Cambres han de sotmetre a l’aprovació de la dita Conselleria tant els pressuposts 
com la liquidació, que presentaran acompanyada de l’informe d’auditoria; quant a això 
el Decret 158/2001 concreta que l’aprovació correspon a la Direcció General de Comerç 
i Consum. 

Per la seua banda, l’article 39.4 del Decret 158/2001 estableix que les Cambres 
elaboraran anualment el pressupost ordinari per a l’any següent, que haurà de ser elevat 
a la Direcció General de Comerç i Consum per a la seua aprovació abans del 30 de 
novembre, així com la liquidació de comptes de l’exercici precedent, que haurà de 
presentar-se abans de l’1 de juliol acompanyada de l’informe d’auditoria. També 
formalitzarà els pressuposts extraordinaris per a la resolució d’obres i serveis no 
prevists en el pressupost ordinari, que hauran de ser elevats a la citada Direcció General 
per a la seua aprovació. L’aprovació de la Direcció General de Comerç i Consum 
s’entendrà concedida si en el termini d’un mes no s’hi hagués formulat cap objecció. 

Els articles 32 de la Llei 11/1997 i 39.2 del Decret 158/2001 estableixen que les 
Cambres estan obligades a mantenir un sistema comptable que reflectisca i permeta 
conèixer el moviment d’entrades, ingressos i despeses, i les variacions del seu 

– 15 – 



Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2007 

patrimoni, d’acord amb les instruccions que hi assenyale la Conselleria d’Indústria, 
Comerç i Innovació. Aquesta previsió normativa s’ha materialitzat mitjançant la 
Resolució de 2 de desembre de 2005 del director general d’Indústria i Comerç, que 
aprova el Manual de Comptabilitat per a les Cambres i Consell de Cambres. 

L’article 31.2 de la Llei 11/1997 indica 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, sense perjudici de les competències atribuïdes al Tribunal de Comptes. La llei no 
regula, però, un termini per a la presentació per part de les Cambres dels seus comptes 
anuals a la Sindicatura a l’efecte de la fiscalització, ni els destinataris dels informes que 
en resulten. 

Els articles 31.3 de la Llei 11/1997 i 39.4 del Decret 158/2001 estipulen que la 
liquidació dels comptes que s’han de presentar per aprovació de la Direcció General 
d’Indústria i Comerç estaran acompanyades de l’informe d’auditoria de comptes 
corresponent. La Resolució del director general d’Indústria i Comerç de 2 de desembre 
de 2005 concreta que els comptes anuals se sotmetran a un informe d’auditoria externa 
prèviament a la seua presentació per a aprovar-los, i que haurà d’incloure 
addicionalment dues opinions: una sobre el compliment del requisits d’autofinançament 
i de distribució de la recaptació per a l’impost de societats, i l’altra sobre el grau de 
compliment de les recomanacions d’informes anteriors i de les indicacions de l’òrgan 
tutelar. 

Per últim, l’article 34 de la Llei 11/1997 estableix que la Conselleria d’Indústria, 
Comerç i Innovació podrà sotmetre a control financer la gestió econòmica de les 
Cambres, directament o a través d’auditoria de comptes, quan supòsits o circumstàncies 
excepcionals així ho aconsellen. 
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3. COMPTES ANUALS DE LES CAMBRES I DEL CONSELL 

3.1 Composició 

Les cinc Cambres de Comerç i el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana han 
presentat els seus comptes anuals de l’exercici de 2007, juntament amb els informes 
d’auditoria externa realitzats per firmes privades, en aquesta Sindicatura de Comptes en 
les dades que se citen en els diferents apartats de l’informe dedicats a cada corporació. 

D’acord amb el Manual de Comptabilitat de les Cambres, els comptes anuals 
comprenen el balanç, el compte de pèrdues i beneficis i la memòria. Aquests documents 
formen una unitat han de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat.  

A partir dels documents presentats per les Cambres, aquesta Sindicatura de Comptes ha 
elaborat els quadres 3.1 i 3.2 que mostren respectivament els balanços, els comptes de 
pèrdues i beneficis individuals de les cinc Cambres de Comerç i del Consell de 
Cambres. L’última columna dels dits quadres mostra les xifres agregades. 

3.2 Balanços 

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

L’actiu agregat mostra que l’immobilitzat representa el 44,6% del total, i el circulant el 
55,4%. El component més significatiu de l’actiu agregat és “Immobilitzacions 
materials”, que representa el 41,9% del total. En el circulant destaquen els capítols de 
“D’altres deutors”, “Inversions financeres temporals” i “Deutors” que representen el 
20,8%, 19,3% i 9,3% del total actiu agregat, respectivament. 

Quant al passiu agregat, els “Fons propis” representen el 54,8% del total. També són 
significatius els “Ingressos per distribuir en diversos exercicis” i els “Creditors a curt 
termini” que representen respectivament el 21%  i el 20% del passiu total agregat. 

3.3 Comptes de pèrdues i beneficis 

El quadre 3.2 mostra els comptes de pèrdues i beneficis individuals i l’agregat de les 
cinc Cambres de Comerç i del Consell de Cambres, amb l’estructura percentual dels 
ingressos i despeses respectius. 

Els ingressos de l’exercici de 2007 s’eleva a la xifra agregada de 48.251.259 euros 
(42.939.551 euros en 2006) i les despeses a 35.516.381 euros (32.976.231 euros en 
2006), sent-ne el resultat agregat un benefici de 12.734.878 euros (9.963.320 euros en 
2006). 
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Totes les Cambres han obtingut resultats positius en 2007, destacant-ne els obtinguts per 
les Cambres de València i Alacant, les xifres de les quals representen, respectivament, 
el 59,3% i el 26,7 del total. 

Els ingressos estan formats en un 62,6% per recurs cameral permanent i en un 37,4% 
per recursos no permanents. D’aquests últims, els més importants són els corresponents 
a “D’altres ingressos d’explotació” (subvencions corrents). 

En les despeses agregades destaquen les de personal, que representen el 37,9%, i 
d‘altres despeses d’explotació que representen el 51,2%. 

3.4 Liquidacions pressupostàries 

La informació sobre la liquidació del pressupost forma part de la memòria i es realitza 
d’acord amb els criteris, normes i models prevists en les Normes d’Informació 
Pressupostària del Manual. 

Els imports d’ingressos i despeses, i per tant del resultat, que figuren en les liquidacions 
pressupostàries difereixen dels que hi ha en els comptes de resultats o de pèrdues i 
beneficis, i les seues diferències són conseqüència dels distints criteris de periodització i 
classificació comptable aplicables a cada tipus de comptabilitat, i que les Cambres solen 
explicar en un apartat de les seues memòries. 

 

 



ACTIU
Immobilitzacions immaterials 17.889 0,7% 1.929.348 4,4% 206.168 1,3% 17.238 0,6% 235.862 0,4% 175.784 5,7% 2.582.289 2,0%
Immobilitzacions materials 1.677.228 63,0% 17.333.670 39,4% 8.785.320 53,6% 1.596.286 51,6% 24.951.498 42,9% 375.010 12,1% 54.719.012 41,9%
Immobilitzacions financeres 16.569 0,6% 201.290 0,5% 194.481 1,2% 6.889 0,2% 480.347 0,8% 0 0,0% 899.576 0,7%
IMMOBILITZAT 1.711.685 64,3% 19.464.308 44,2% 9.185.969 56,0% 1.620.413 52,4% 25.667.707 44,2% 550.794 8,8% 58.200.877 44,6%
DESPESES DISTRIB. DIV. EXERC. 0 0,0% 0 0,0% 4.262 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4.262 0,0%
Existències 551 0,0% 11.998 0,0% 15.970 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 28.519 0,0%
Deutors per recurs cameral permanent 55.200 2,1% 5.934.880 13,5% 1.788.904 10,9% 247.002 8,0% 3.792.850 6,5% 306.703 4,9% 12.125.539 9,3%
D'altres deutors 511.272 19,2% 6.516.566 14,8% 2.670.056 16,3% 482.547 15,6% 14.295.222 24,6% 2.730.221 43,7% 27.205.883 20,8%
Inversions financeres temporals 6.173 0,2% 9.749.952 22,2% 1.500.000 9,2% 0 0,0% 13.401.692 23,1% 521.898 8,4% 25.179.715 19,3%
Tresoreria 375.561 14,1% 2.267.271 5,2% 1.226.952 7,5% 742.170 24,0% 961.095 1,7% 2.135.985 34,2% 7.709.034 5,9%
Ajusts per periodització 3.474 0,1% 49.905 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 13.003 0,0% 2.855 0,0% 69.238 0,1%
ACTIU CIRCULANT 952.231 35,7% 24.530.573 55,8% 7.201.882 43,9% 1.471.719 47,6% 32.463.862 55,8% 5.697.661 91,2% 72.317.927 55,4%

Total actiu 2.663.916 100,0% 43.994.881 100,0% 16.392.113 100,0% 3.092.132 100,0% 58.131.569 100,0% 6.248.455 100,0% 130.523.066 100,0%
1

PASSIU
Patrimoni social 36.496 1,4% 1.479.601 3,4% 156.233 1,0% 21.366 0,7% 2.735.374 4,7% 63.560 1,0% 4.492.630 3,4%
Reserves 855.289 32,1% 1.826.444 4,2% 133.938 0,8% 0 0,0% 25.162.060 43,3% 347.810 5,6% 28.325.541 21,7%
Resultats d'exercicis anteriors 0 0,0% 14.468.683 32,9% 10.079.277 61,5% 1.488.387 48,1% 0 0,0% 0 0,0% 26.036.347 19,9%
Pèrdues i beneficis 76.502 2,9% 3.401.352 7,7% 1.613.712 9,8% 91.336 3,0% 7.551.205 13,0% 770 0,0% 12.734.877 9,8%
FONS PROPIS 968.287 36,3% 21.176.080 48,1% 11.983.160 73,1% 1.601.089 51,8% 35.448.639 61,0% 412.140 6,6% 71.589.396 54,8%
INGR. PER A DISTRIB. DIV. EXERC. 937.047 35,2% 12.637.908 28,7% 2.408.530 14,7% 486.389 15,7% 10.471.824 18,0% 454.387 7,3% 27.396.085 21,0%
PROVIS. PER A RISCS I DESPESES 0 0,0% 354.085 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 3.609.973 6,2% 0 0,0% 3.964.058 3,0%
Deutes amb entitats de crèdit 283.857 10,7% 684.699 1,6% 0 0,0% 485.054 15,7% 0 0,0% 0 0,0% 1.453.610 1,1%
Deutes amb unes altres cambres 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
D'altres creditors 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2.295 0,1% 3.600 0,0% 0 0,0% 5.895 0,0%
Desemborsaments pendents 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
CREDITORS A LLARG TERMINI 283.857 10,7% 684.699 1,6% 0 0,0% 487.349 15,8% 3.600 0,0% 0 0,0% 1.459.505 1,1%
Deutes amb entitats de crèdit 26.724 1,0% 1.406.469 3,2% 0 0,0% 30.572 1,0% 0 0,0% 216.990 3,5% 1.680.755 1,3%
Deutes amb unes altres cambres 10.838 0,4% 98.742 0,2% 0 0,0% 77.298 2,5% 3.016.443 5,2% 2.859.513 45,8% 6.062.834 4,6%
D'altres cambres creditores recurs cameral 145.427 5,5% 3.171.264 7,2% 1.230.300 7,5% 122.802 4,0% 1.399.084 2,4% 0 0,0% 6.068.877 4,6%
Creditors comercials 252.311 9,5% 3.473.258 7,9% 539.195 3,3% 94.371 3,1% 3.598.771 6,2% 2.149.185 34,4% 10.107.092 7,7%
D'altres deutes no comercials 27.239 1,0% 941.947 2,1% 230.928 1,4% 16.010 0,5% 583.235 1,0% 132.171 2,1% 1.931.530 1,5%
Provisions per a operacions de tràfic 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 24.069 0,4% 24.069 0,0%
Ajusts per periodització 12.186 0,5% 50.428 0,1% 0 0,0% 176.252 5,7% 0 0,0% 0 0,0% 238.866 0,2%
CREDITORS A CURT TERMINI 474.725 17,8% 9.142.109 20,8% 2.000.423 12,2% 517.305 16,7% 8.597.533 14,8% 5.381.928 86,1% 26.114.023 20,0%

Total passiu 2.663.916 100,0% 43.994.881 100,0% 16.392.113 100,0% 3.092.132 100,0% 58.131.569 100,0% 6.248.455 100,0% 130.523.066 100,0%

CAMBRES DE COMERÇ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Balanços de situació a 31 de desembre de 2007

Agregat

Alcoi Alacant Castelló Oriola

Quadre 3.1

València Consell Agregat

Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell



Ingressos per recurs cameral permanent 208.118 33,6% 9.690.692 73,7% 4.696.864 58,9% 626.633 50,6% 14.747.842 71,0% 223.201 5,0% 30.193.350 62,6%
Vendes i prestacions de serveis 49.247 8,0% 871.352 6,6% 1.254.876 15,7% 77.006 6,2% 3.557.574 17,1% 412.819 9,2% 6.222.874 12,9%
D'altres ingressos d'explotació 297.879 48,1% 1.681.994 12,8% 1.693.163 21,2% 499.479 40,3% 1.555.000 7,5% 3.765.686 83,7% 9.493.201 19,7%
Ingressos financers i similars 1.144 0,2% 384.242 2,9% 65.603 0,8% 3.960 0,3% 607.708 2,9% 62.086 1,4% 1.124.744 2,3%
Ingressos i beneficis extraordinaris 63.009 10,2% 522.954 4,0% 265.074 3,3% 31.540 2,5% 299.972 1,4% 34.541 0,8% 1.217.090 2,5%

Total ingressos 619.397 100,0% 13.151.234 100,0% 7.975.580 100,0% 1.238.618 100,0% 20.768.096 100,0% 4.498.334 100,0% 48.251.259 100,0%
Consums d'explotació 1.496 0,3% 0 0,0% 111.284 1,7% 30.675 2,7% 321 0,0% 104.089 2,3% 247.865 0,7%
Despeses de personal 229.001 42,2% 2.747.996 28,2% 3.464.174 54,5% 404.067 35,2% 5.682.167 43,0% 940.410 20,9% 13.467.816 37,9%
Dotacions amortitzacions immobilitzat 61.521 11,3% 206.525 2,1% 276.235 4,3% 87.412 7,6% 600.144 4,5% 55.177 1,2% 1.287.014 3,6%
Variació provisions 13.537 2,5% 1.162.788 11,9% -2.909 0,0% 40.653 3,5% 151.365 1,1% 0 0,0% 1.365.434 3,8%
D'altres despeses d'explotació 207.098 38,1% 5.127.326 52,6% 2.461.217 38,7% 405.801 35,4% 6.606.507 50,0% 3.361.380 74,7% 18.169.329 51,2%
Despeses financeres i similars 16.872 3,1% 8.553 0,1% 0 0,0% 27.546 2,4% 47.211 0,4% 7.672 0,2% 107.854 0,3%
Pèrdues i beneficis extraordinaris 13.370 2,5% 410.357 4,2% 51.867 0,8% 150.177 13,1% 49.556 0,4% 7.201 0,2% 682.528 1,9%
Impost sobre societats i d'altres 0 0,0% 86.336 0,9% 0 0,0% 951 0,1% 79.620 0,6% 21.634 0,5% 188.541 0,5%

Total despeses 542.895 100,0% 9.749.882 100,0% 6.361.868 100,0% 1.147.282 100,0% 13.216.891 100,0% 4.497.563 100,0% 35.516.381 100,0%
Resultats de l'exercici 76.502 3.401.352 1.613.712 91.336 7.551.205 770 12.734.878

Quadre 3.2

CAMBRES DE COMERÇ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Comptes de pèrdues i beneficis de l´exercici de 2007

València Consell AgregatAlcoi Alacant Castelló Oriola
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4. CONSELL DE CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I 
NAVEGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

4.1 Conclusió general de la fiscalització 

S'ha revisat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2 del present Informe, la destinació 
donada a les quantitats percebudes pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant, Consell de 
Cambres), en l’exercici de 2007. Com a resultat del treball efectuat no escau formular 
observacions; encara que caldrà tenir en compte les incidències i recomanacions que 
comentem en els següents apartats d’aquest Informe. 

4.2 Pressupost i comptes anuals 

El Consell de Cambres ha presentat els seus comptes anuals de l’exercici de 2007, 
juntament amb l'informe d’auditoria independent, en aquesta Sindicatura de Comptes el 
dia 12 de juny de 2008, els quals s’adjunten íntegres en l’annex d’aquest Informe. 

Els dits comptes anuals estan formats pel balanç de situació, el compte de pèrdues i 
beneficis i la memòria, d’acord amb el Pla General de Comptabilitat aprovat per a les 
cambres per la Resolució del director general d'Indústria i Comerç de 2 de desembre de 
2005; han sigut formulats pel Comité Executiu del Consell de Cambres i aprovats pel 
seu Ple. Aquesta Sindicatura ha observat que els comptes anuals de 2007, els han 
formulats conformement als models aplicables, amb les incidències que comentem més 
avant. 

L'informe d’auditoria independent expressa una opinió favorable sobre els comptes 
anuals del Consell de Cambres de l’exercici de 2007. Hem observat que el dit informe 
no conté les opinions previstes en la Resolució de 2 de desembre de 2005 del director 
general d'Indústria i Comerç, relatives al compliment dels requisits d'autofinançament i 
al compliment de les recomanacions d’auditoria anteriors. 

El pressupost de l’exercici de 2007 va ser aprovat pel Ple del Consell de Cambres el 19 
d’octubre de 2006 i tramés per a l’aprovació de la Direcció General d'Indústria i 
Comerç el 23 d’octubre de 2006, dins del termini establit en el RCCV. 

Els comptes anuals de 2007 foren aprovats pel Ple del Consell de Cambres el 10 de juny 
de 2008 i tramesos -juntament amb l'informe d’auditoria independent- per a l’aprovació 
de la Direcció General d'Indústria i Comerç el 12 de juny de 2008, dins del termini 
previst en el RCCV. 

4.3 Recursos del Consell de Cambres 

4.3.1 Ingressos de l’exercici 

El compte de pèrdues i beneficis de l’exercici de 2007 del Consell de Cambres (vegeu el 
quadre 3.2), mostra un total d’ingressos per import de 4.498.334 euros, desglossats en 
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223.201 euros de recursos permanents (el 5,0% del total d'ingressos) i 4.275.133 euros 
de recursos no permanents (el 95,0%). 

a) Recursos permanents 

El Reglament de Règim Interior del Consell de Cambres estableix que, en aprovar el 
projecte de pressupost de cada any, les cambres de la Comunitat Valenciana 
determinaran els coeficients de repartiment de les aportacions al Consell, en funció dels 
ingressos derivats del recurs cameral permanent corresponents a l'últim exercici 
liquidat. Les quotes aprovades amb el pressupost de 2007, que constitueixen els 
recursos permanents del Consell, tenen el detall que es mostra en el quadre següent, en 
euros, amb les xifres de 2006 a efectes comparatius. 

 
Quotes camerals 2007 2006 

Cambra de València 113.699 106.508 

Cambra d’Alacant 64.059 65.855 

Cambra de Castelló 38.725 37.467 

Cambra d’Alcoi 2.187 2.081 

Cambra d'Oriola 4.531 4.789 

Total  223.201 216.700 

Quadre 4.1 
 

El Reglament del Consell de Cambres estableix també que les quotes inicialment 
estipulades es corregiran -si és el cas- en el tercer trimestre de l'exercici en curs; però 
aquesta Sindicatura ha observat que la dita regularització s'ha fet en el mes d'octubre, 
amb posterioritat al termini establit. 

b) Recursos no permanents 

La composició dels recursos no permanents es mostra en el quadre següent; juntament 
amb les xifres de 2007, s'hi presenten les de 2006, a efectes comparatius. 

 
Recursos no permanents 2007 2006 

Prestacions de serveis 412.819 310.484 

D’altres ingressos d’explotació 3.765.686 2.716.901 

Ingressos financers i assimilats 62.086 44.493 

Ingressos i beneficis extraordinaris 34.541 139.027 

Total 4.275.132 3.210.905 

Quadre 4.2 
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Dins de "D’altres ingressos d’explotació" figuren les subvencions oficials d’explotació, 
que constitueixen el 88,1% del total d’ingressos del Consell de Cambres en l’exercici de 
2007. El seu desglossament per organismes de procedència (del qual caldria donar més 
informació en la memòria), és el que mostrem en el quadre següent. 

 
Subvencions d'explotació 2007 

Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació 1.633.674 

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació 1.095.496 

IMPIVA 521.903 

Conselleria de Territori i Habitatge 139.442 

D’altres entitats 375.037 

Total 3.765.552 

Quadre 4.3 
 

La revisió de les dites subvencions s'ha realitzat sobre una mostra de tres expedients, 
que sumen un total de 2.725.881 euros. No s’hi han detectat incidències significatives, 
però cal tenir en compte els comentaris que fem en l’apartat 4.4 sobre l’aplicació dels 
recursos. 

4.3.2 Subvencions de capital 

Figuren dins de l’epígraf d'"Ingressos per a distribuir en diversos exercicis" del passiu 
del balanç. En l’exercici de 2007 el Consell ha percebut una subvenció per import de 
174.000 euros. S'ha revisat aqueixa subvenció i no s'hi han observat incidències, però 
cal tenir en compte els comentaris que fem en l’apartat 4.4 sobre l’aplicació dels 
recursos. 

La memòria indica el saldo inicial i el final de les subvencions; però no detalla els 
augments (per addicions) ni les disminucions (com ara els traspassos a resultats). 

4.4 Aplicació de recursos 

Les despeses, en 2007, han ascendit a 4.497.563 euros (vegeu el quadre 3.2); els seus 
principals components són les despeses de personal, que en representen el 20,9%, i les 
d'unes altres despeses d'explotació, que en constitueixen el 74,7%. 

Quant a les inversions, en el balanç s'observa que l'immobilitzat constitueix el 8,8% de 
l'actiu total a 31 de desembre de 2007; en 2007 hi destaquen les addicions, per 174.000 
euros, en l'immobilitzat immaterial, que corresponen a les actuacions destinades a 
implementar el negoci electrònic, a l'empara del conveni signat amb la Conselleria de 
Justícia i Administracions Públiques. 
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La tresoreria mostra un saldo a 31 de desembre de 2007 de 2.135.985 euros, que 
representen el 34,2% del total actiu en aqueixa data. Està formada per 581 euros en 
caixa i 2.135.404 euros disponibles en set comptes corrents en bancs i institucions de 
crèdit. En l'epígraf "Inversions financeres temporals" figuren dos dipòsits a termini per 
import de 521.898 euros. El Consell té concertades dues pòlisses de crèdit amb un límit 
d'1.201.000 euros, dels quals ha disposat de 216.990 euros a 31 de desembre de 2007. 

En la mostra revisada de despeses i inversions de l'exercici de 2007, s'ha observat que 
aquestes, per la seua naturalesa o característiques, estan vinculades a la realització 
d’activitats pròpies del Consell de Cambres, amb algunes debilitats de control intern ja 
comentades en informes anteriors, i les recomanacions dels quals es mantenen en 
l’apartat 4.5. A continuació en comentem uns altres aspectes observats. 

Els convenis que regulen les subvencions se solen signar en els mesos de novembre o 
desembre, de manera que les operacions previstes en tals convenis, cal contractar-les, 
realitzar-les i justificar-les en molt poc espai de temps. En algunes de les factures 
revisades no hi ha una constatació clara de la data de realització de la despesa, que 
permeta fer-ne una adequada comprovació amb el conveni. D’altra banda, les factures 
que suporten les addicions de l’immobilitzat no estaven pagades a la data de 
justificació, que és un requisit de l’article 31 de la Llei 38/2003, General de 
Subvencions. 

En 2007 ha entrat en vigor el manual de procediments de gestió interna, on es 
consideren determinats límits per a l'autorització de les despeses que no s'han complit 
en tots els casos. D'altra banda, en algunes de les factures revisades no queda 
constatació dels controls de comprovació i en els documents de pagament no figura la 
signatura del tresorer requerida per l'article 54 del RCCV. 

4.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, escau efectuar les recomanacions que 
s’assenyalen a continuació; prèviament destaquem les recomanacions d’informes d’anys 
anteriors que han sigut ateses pel Consell de Cambres. 

a) Durant l'exercici de 2007 s'han atés les recomanacions següents, realitzades en 
informes anteriors: 

a.1) El pressupost ha sigut aprovat dins del termini establit. 

a.2) Els comptes anuals han sigut aprovats dins del termini establit. 

a.3) El compliment, en tots els casos aplicables, de la petició de diverses 
ofertes, considerada en els convenis de subvencions. 

a.4) L’aprovació del manual de procediments per part de l'òrgan competent 
del Consell. 
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b) Es considera necessari mantenir les següents recomanacions, formulades en 
informes anteriors: 

b.1) Regularitzar, en el termini establit reglamentàriament, els imports 
acordats inicialment com a aportacions de les cambres per ingressos 
derivats del recurs cameral permanent. 

b.2) Donar el tractament i la informació comptable adequats a les despeses 
retributives que tinguen caràcter periòdic i fix. 

b.3) L'informe d'auditoria independent ha de contenir les opinions previstes 
en la resolució pertinent del director general d'Indústria i Comerç. 

b.4) Sol·licitar, quan resulte escaient, les autoritzacions previstes en els 
articles 40 i 42 del RCCV. Comptabilitzar les subvencions i donacions 
en l'epígraf "Ajudes monetàries". 

b.5) La liquidació pressupostària ha de comprendre, a més del pressupost 
d'estructura, les operacions de gestió de programes. 

c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes derivades de la 
fiscalització de l'exercici de 2007: 

c.1) És convenient que les parts que intervenen en els convenis de 
col·laboració adopten les mesures necessàries perquè es signen aquests 
convenis amb temps suficient per a poder gestionar millor les actuacions 
que s’hi prevegen. 

c.2) El compliment, en totes les operacions, de totes les normes -externes i 
internes- aplicables a l’autorització de despeses, la comprovació, la 
contractació i el pagament. 

Cal destacar que la Direcció General del Consell de Cambres informà a aquesta 
Sindicatura de Comptes, per mitjà d’un escrit d'11 d’abril de 2008, sobre les mesures 
adoptades per a atendre les incidències assenyalades en l'informe de l’exercici de 2006, 
les quals han sigut objecte de comprovació en la present fiscalització. 
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5. CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA D’ALCOI 

5.1 Conclusió general de la fiscalització 

Hem revisat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2 d’aquest Informe, la destinació 
donada a les quantitats percebudes per la Cambra de Comerç i Indústria d’Alcoi (d’ara 
endavant Cambra d’Alcoi) en l’exercici de 2007 i, com a resultat del treball efectuat, no 
correspon formular observacions, si bé han de tenir-se en compte les incidències i 
recomanacions que comentem en els següents apartats d’aquest Informe. 

5.2 Pressupost i comptes anuals 

La Cambra d’Alcoi ha presentat els seus comptes anuals de l’exercici de 2007, 
juntament amb l’informe d’auditoria independent, en aquesta Sindicatura de Comptes el 
14 juliol de 2008, que s’adjunten íntegrament en l’annex d’aquest Informe. 

Els dits comptes estan formats pel balanç, el compte de pèrdues i beneficis i la memòria, 
i han sigut formulats pel Comitè Executiu de la Cambra i aprovats pel Ple. Segons 
indica la Cambra d’Alcoi en una nota de la memòria, els comptes anuals es presenten 
d’acord amb el Pla General de Comptabilitat aprovat per les cambres de comerç per 
Resolució del Director General d’Indústria i Comerç el 2 de desembre de 2005. Aquesta 
Sindicatura ha observat que la formulació dels comptes anuals de 2007 s’adapta a les 
normes aplicables. 

L’informe d’auditoria independent expressa una opinió amb un advertiment per 
incertesa sobre els saldos de deutors i creditors que la Cambra d’Alcoi manté amb la 
resta de cambres de comerç.  

El pressupost de l’exercici de 2007 va ser aprovat pel Ple de la Cambra d’Alcoi el 28 de 
novembre de 2006, dins del termini estipulat en el seu reglament, i remès per a 
l’aprovació per la Direcció General d’Indústria i Comerç el 29 de novembre de 2006, 
també dins del termini establit en el RCCV.  

Els comptes anuals de 2007 van ser aprovats pel Ple de la Cambra el 27 de maig de 
2008, dins del termini previst en el seu reglament, i tramesos, juntament amb l’informe 
d’auditoria independent, per a l’aprovació per la Direcció General d’Indústria i Comerç 
el 27 de juny de 2008.  

5.3 Recursos de la Cambra 

5.3.1 Ingressos de l’exercici 

El compte de pèrdues i beneficis de l’exercici de 2007 de la Cambra d’Alcoi, (vegeu 
quadre 3.2), mostra un total d’ingressos per import de 619.397 euros, desglossats en 
208.118 euros de recursos permanents (el 33,6% del total d’ingressos) i 411.279 euros 
de recursos no permanents (el 66,4%). 
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a) Recursos permanents 

La composició dels recursos permanents la mostrem en el quadre següent, presentat 
juntament amb les xifres de 2007 les de 2006, a efectes comparatius: 

 
Recursos permanents 2007 2006 

Aportacions fons IAE  41.808 47.179 

Quotes impost societats 115.742 155.588 

Quotes IRPF 43.940 46.128 

Participació quotes d’altres cambres 33.064 27.924 

Recàrrecs 459 2.915 

Recursos permanents bruts 235.013 279.734 

Baixes i devolucions (5.909) (6.398) 

Participació quotes a altres cambres (20.986) (25.910) 

Minoracions (26.895) (32.308) 

Recursos permanents nets  208.118 247.426 

Quadre 5.1 
 

En l’exercici de 2007 els recursos permanents bruts han pujat a 235.013 euros, amb un 
descens del 15,9 % respecte a l’exercici de 2006. En la seua composició destaquen les 
quotes de l’impost sobre societats amb un 49,2% i les quotes de l’IRPF amb el 18,7%. 
Les aportacions del fons IAE representen el 17,8% del total de recursos bruts. En les 
minoracions destaca el descens de les participacions d’altres cambres en quotes pròpies, 
que es veuen reduïdes en un 19% entre els dos exercicis considerats. En termes nets, els 
recursos permanents han disminuït un 15,9% en 2007 respecte a 2006. 

Els rebuts de recursos permanents pendents de cobrament a 31 de desembre de 2007 
figuren en un compte de l’actiu del balanç, la composició del qual en 2007, juntament 
amb les xifres de 2006, mostrem en el quadre següent: 

 
Rebuts pendents de cobrament 2007 2006 

Rebuts emesos en l’exercici 34.069 55.004 

Rebuts pendents d’exercicis anteriors 62.381 30.220 

Rebuts en executiva 10.595 11.885 

Provisió per a insolvències (51.845) (38.353) 

Total 55.200 58.756 

Quadre 5.2 
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La provisió per a insolvències representa el 48,4% de la totalitat dels rebuts pendents de 
cobrament al tancament de l’exercici, en aplicació dels percentatges aprovats pel Ple de 
la Cambra el 19 de desembre de 2006. 

b) Recursos no permanents 

La composició dels recursos no permanents la mostrem en el quadre següent, en euros. 
Juntament amb les xifres de 2007 presentem les de 2006 per a comparar-les: 

 
Recursos no permanents 2007 2006 

Prestació de serveis 49.247 30.198 

Ingressos patrimonials 2.285 4.692 

Subvencions d’explotació 295.594 261.547 

Subvencions de capital transferides a resultats 35.424 41.679 

D’altres ingressos d’exercicis anteriors 27.585 2.392 

D’altres ingressos (ingressos financers) 1.144 713 

Total 411.279 341.221 

Quadre 5.3 

 

El 71,9% dels recursos no permanents de la Cambra d’Alcoi en 2007 (76,6% en 2006) 
estan constituïts per subvencions corrents d’explotació. Aquesta Sindicatura ha revisat 
una mostra del 48,5% de les subvencions corrents comptabilitzats en 2007, i no n’hem 
observat incidències. 

5.3.2 Subvencions de capital 

Figuren dins de l’epígraf “Ingressos per distribuir en diversos exercicis” del passiu del 
balanç. La seua composició i moviments durant l’exercici de 2007, són els següents: 
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Subvencions capital 
Saldos 

31-12-06 

Altes Baixes Imputació a 
ingressos 

Saldos 

31-12-07 

Ajuntament Alcoi 411.738 - (115.588) (6.608) 289.542 

Conselleria I. i T. 126.963 - - (2.833) 124.130 

Conselleria Empresa, U. i C. 364.245 - - (9.911) 354.334 

Conselleria Empresa, U. i C. 64.657 - - (12.190) 52.467 

Fundació INCYDE 106.367 3.888 - 0 110.255 

Consell de Cambres de la CV - 2.116 - (39) 2.077 

D’altres 8.085 - - (3.843) 4.242 

Total 1.082.055 6.004 (115.588) (35.424) 937.047 

Quadre 5.4 

 

Durant l’exercici de 2007 no s’han produït altes significatives. No obstant això, s’ha 
registrat una baixa per import de 115.588 euros en la subvenció concedida per 
l’Ajuntament d’Alcoi. Aquesta subvenció té el seu origen  en un conveni formalitzat en 
1999 per a rehabilitar i condicionar l’edifici destinat a la nova seu de la Cambra, 
L’aportació econòmica per part de l’Ajuntament va quedar fixada inicialment en 
901.518 euros, estipulant la clàusula vuitena del conveni que “puix que per a la 
realització de les obres del projecte de rehabilitació, la Cambra ha sol·licitat ajuda 
econòmica a altres administracions i organismes, en el cas que aquestes es 
materialitzaren, es minvarà la contribució de l’Ajuntament al projecte...” 

Segons hem comentat en informes anteriors, la Cambra d’Alcoi va rebre diverses 
subvencions de capital per a finançar les actuacions dutes a terme en la nova seu de la 
Cambra, per la qual cosa, en exercicis anteriors, va regularitzar els imports 
corresponents. De l’import subvencionat es trobava pendent de cobrament, a 31 de 
desembre de 2006, la quantitat de 128.956 euros que figurava en el capítol “D’altres 
deutors” de l’actiu del balanç. Després que l’Ajuntament d’Alcoi manifestés que aquest 
import no es troba dins del conveni subscrit, la Cambra, d’una banda, ha dotat una 
provisió per insolvències a càrrec de la subvenció pendent d’imputar a resultats, 
115.588 euros; i de l’altra, al compte de despeses i pèrdues d’exercicis anteriors per la 
part ja imputada, 13.368 euros. Aquesta regularització comptable no és conforme al pla 
de comptabilitat aplicable, i hauria sigut més adequat donar de baixa el deute en 
comptes de dotar la provisió. D’acord amb les manifestacions dels responsables de la 
Cambra, en l’exercici de 2008 s’han mantingut reunions amb els responsables de 
l’Ajuntament d’Alcoi amb la finalitat d’aclarir la situació en què es troba l’import 
pendent, sense que a la data de la nostra fiscalització s’hi haja aconseguit un acord 
definitiu. 
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5.4 Aplicació de recursos 

5.4.1 Disposicions legals específiques 

Quant a la revisió del compliment de certs preceptes de la Llei 3/1993 referents al recurs 
cameral, hem de destacar els aspectes següents: 

- Els ingressos provinents del recurs cameral permanent no han superat el 60% 
dels totals de la Cambra d’Alcoi, per la qual no resulta d’aplicació la constitució 
del fons de reserva previst en l’article 11 de la Llei 3/1993. 

- La Cambra d’Alcoi informa en la nota 9 de la memòria del saldo global que 
manté amb unes altres cambres i amb el Consell de Cambres per l’atribució de 
rendiments del recurs cameral que preveu l’article 15 de la Llei 3/1993. 

- L’article 16.1 de la Llei 3/1993 estableix que els ingressos provinents del recurs 
cameral permanent estan destinats al compliment de les finalitats pròpies de les 
cambres, i l’apartat 2 del dit article estableix una afectació especial per al 
finançament del Pla Cameral de Promoció de les Exportacions. Respecte al 
compliment d’aquesta última disposició, la Cambra d’Alcoi va remetre al 
Consell Superior de Cambres l’11 de juliol de 2008 un informe justificatiu de la 
liquidació del Pla Cameral de 2007, i la revisió efectuada pel dit Consell no hi 
ha posat de manifest cap observació. 

5.4.2 Despeses i inversions de l’exercici 

En 2007 les despeses de la Cambra d’Alcoi, (vegeu el quadre 3.2), han pujat a 542.895 
euros, amb un augment del 10,6% respecte als de l’exercici de 2006. Els principals 
components en són les despeses de personal, que representen el 42,2%, i d’altres 
despeses d’explotació, que representen el 38,1%. 

Hem revisat una mostra de les despeses comptabilitzades en els comptes que integren 
l’epígraf “D’altres despeses d’explotació” del compte de pèrdues i beneficis de 2007. 
En la mostra revisada hem observat que la naturalesa de les despeses efectuades 
correspon a la realització d’activitats pròpies del Consell i que s’ha complit amb la 
normativa aplicable. 

L’immobilitzat de la Cambra d’Alcoi que puja a 1.711.685 euros, (1.768.982 euros en 
l’exercici de 2006), representa el 64,3% de l’actiu total a 31 de desembre de 2007. 
Atesa la reduïda quantia de les altes registrades durant l’exercici de 2007, no hem 
considerat necessari revisar cap mostra d’aquestes operacions. 

La tresoreria de la Cambra mostra un saldo a 31 de desembre de 2007 per import de 
375.561 euros, que representa el 14,1% del total de l’actiu a la dita data. Està formada 
per 465 euros disponibles en caixa i 375.097 euros disponibles en setze comptes en 
bancs i institucions de crèdit, un dels quals no es manté operatiu. 
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5.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, convé efectuar les recomanacions 
que assenyalem tot seguit, i destaquem prèviament les recomanacions d’informes 
d’anys anteriors que han sigut ateses per la Cambra d’Alcoi: 

a) Durant l’exercici de 2007 s’han atès les següents recomanacions realitzades en 
l’informe anterior: 

a.1) La Cambra ha obtingut el detall necessari dels elements adquirits amb 
subvencions de capital per a comptabilitzar adequadament les 
imputacions a ingressos de dites subvencions. 

a.2) La Cambra ha tramés els comptes anuals juntament amb l’informe 
d’auditoria independent a la Direcció General de Comerç i Consum, i 
s’ajusta als terminis legalment establits. 

a.3) Han actualitzat la relació de persones autoritzades per a la disposició de 
fons en les entitats bancàries. 

a.4) L’informe d’auditoria  independent conté l’opinió relativa al compliment 
dels requisits d’autofinançament i de distribució de la recaptació per a 
l’impost de societats. 

b) Considerem oportú mantenir la següent recomanació realitzada en l’informe 
anterior: 

b.1) Revisar les regularitzacions comptables practicades per la Cambra sobre 
les subvencions de capital que afecten el saldo deutor de l’Ajuntament 
d’Alcoi. Acabar les gestions per a determinar la quantia definitiva 
pendent de cobrament. 

c) La següent recomanació sobre deriva de la fiscalització de l’exercici de 2007: 

c.1) Cancel·lar un compte obert en una entitat bancària que no està operatiu. 

Cal destacar que la Secretaria General de la Cambra va informar a aquesta Sindicatura 
de Comptes, mitjançant escrit de 18 de juliol de 2008, sobre les mesures adoptades a fi 
d’atendre les incidències assenyalades en l’informe de l’exercici de 2006, que han sigut 
objecte de comprovació en la present fiscalització. 
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6. CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ 
D’ALACANT 

6.1 Conclusió general de la fiscalització 

Hem revisat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2 d’aquest Informe, la destinació 
donada a les quantitats percebudes per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 
d’Alacant (d’ara endavant Cambra d’Alacant) en l’exercici de 2007 i, com a resultat del 
treball efectuat, no correspon formular observacions, si bé han de tenir-se en compte les 
incidències i recomanacions que comentem en els següents apartats d’aquest Informe. 

6.2 Pressupost i comptes anuals 

La Cambra d’Alacant ha presentat els seus comptes anuals de l’exercici de 2007, 
juntament amb l’informe d’auditoria independent, en aquesta Sindicatura de Comptes 
en juliol de 2008, que s’adjunten íntegrament en l’annex d’aquest Informe. 

Els dits comptes estan formats pel balanç, el compte de pèrdues i beneficis i la memòria, 
i han sigut formulats pel Comitè Executiu de la Cambra i aprovats pel Ple. Segons 
indica la Cambra d’Alacant en la seua memòria, els comptes anuals han sigut elaborats 
seguint les normes recollides en l’adaptació sectorial del Pla General de Comptabilitat 
aprovat per Resolució del director general d’Indústria i Comerç. 

L’informe d’auditoria independent expressa una opinió favorable sobre els comptes 
anuals de 2007. Hem observat que el dit informe no conté les opinions previstes en la 
Resolució de 2 de desembre de 2005 del director general d’Indústria i Comerç, relatives 
al compliment dels requisits d’autofinançament i distribució de recaptació per a impost 
de societats, ni sobre el compliment de les recomanacions d’auditories anteriors. 

El pressupost de l’exercici de 2007 va ser aprovat pel Ple de la Cambra el 18 de 
desembre de 2006, fora del termini estipulat en el seu reglament, i remès per a 
l’aprovació per la Direcció General d’Indústria i Comerç el 28 de desembre de 2006, 
també fora del termini del 30 de novembre establit en el RCCV. La Cambra d’Alacant 
va trametre a la Direcció General d’Indústria i Comerç una sol·licitud de pròrroga que 
no va ser contestada per la dita Direcció General. A més a més, el Ple de la Cambra va 
aprovar el 20 i el 28 de desembre de 2007 sengles pressuposts extraordinaris per a 
realitzar dos vivers d’empreses a Mutxamel i Elx, que van ser tramesos a la Direcció 
General d’Indústria i Comerç dins del mes següent a la seua aprovació, tal com disposa 
la legislació vigent. 

Els comptes anuals de 2007 van ser aprovats pel Ple de la Cambra el 16 de juny de 
2008, dins del termini previst en el seu reglament, i remesos, juntament amb l’informe 
d’auditoria independent, per a l’aprovació per la Direcció General d’Indústria i Comerç 
el 30 de juny de 2007, també dins del termini establit en el RCCV i en el Manual de 
Comptabilitat. Entenem que aquesta aprovació dels comptes anuals ha sigut concedida 
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en no haver-hi formulat objeccions l’esmentada Direcció General, (article 39.5 del 
RCCV). 

6.3 Recursos de la Cambra 

6.3.1 Ingressos de l’exercici 

El compte de pèrdues i beneficis de l’exercici de 2007 de la Cambra d’Alacant, (vegeu 
quadre 3.2), mostra un total d’ingressos per import de 13.151.234 euros, desglossats en 
9.690.692 euros de recursos permanents (el 73,7% del total d’ingressos) i 3.460.542 
euros de recursos no permanents (el 26,3%). 

a) Recursos permanents 

La composició dels ingressos per recurs cameral permanent de l’exercici de 2007 que 
figura en el compte de pèrdues i beneficis, juntament amb la de l’exercici de 2006, és la 
següent: 

 
Recurs cameral permanent 2007 2006 

Quotes i recàrrecs nets 8.987.355 8.113.484 

Participació quotes d’unes altres cambres 1.164.715 1.336.374 

Participació quotes a unes altres cambres (461.378) (526.325) 

Totals 9.690.692 8.923.533 

Quadre 6.1 
 

En l’exercici de 2007 els recursos permanents han pujat a 9.690.692 euros, amb un 
increment del 8,6 % respecte a l’exercici de 2006.  

El desglossament per conceptes de les quotes i recàrrecs nets, juntament amb les dades 
de l’exercici de 2006, el mostrem en el següent quadre: 
 

Quotes camerals  2007 2006 Variació  

Quotes IAE 1.830.699 1.702.435 7,5% 

Quotes IRPF 1.258.926 1.214.152 3,7% 

Quotes I. Societats 5.816.594 5.246.155 10,9% 

Interesses de demora 97.691 21.885 346,4% 

Baixes de l’exercici (16.555) (71.143) 76,7% 

Total quotes netes 8.987.355 8.113.484 10,8% 

Quadre 6.2 
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En la composició de les quotes camerals, les de l’Impost de Societats representen el 
64,7% del total de quotes en 2007, les de l’IAE el 20,4%, i les de l’IRPF el 14,0% 
restant. En comparar ambdós exercicis, observem que el major increment s’ha produït 
en les quotes per Impost de Societats. 

Els rebuts de recursos permanents pendents de cobrament a 31 de desembre de 2007 
figuren en un capítol de l’actiu del balanç, la composició del qual en 2007, juntament 
amb les xifres de 2006, mostrem en el quadre següent: 

 
Rebuts pendents de cobrament 2007 2006 

Rebuts en recaptació executiva 4.654.061 4.593.988 

Rebuts en bancs i Cambra 1.666.549 2.296.616 

Rebuts en AEAT 154.092 - 

CSC Fons IAE deutor 2.532.228 2.111.088 

D’altres cambres deutores recurs cameral 1.240.799 1.353.773 

Incidències emissió exercicis anteriors duplicats (8.918) (9.377) 

Provisió per a insolvències (4.303.931) (3.799.428) 

Total 5.934.880 6.546.660 

Quadre 6.3 
 

Els rebuts en recaptació executiva corresponen als lliurats per la Cambra a un 
recaptador extern segons contracte subscrit l’1 de febrer de 1988, successivament 
renovat. Com a novetat respecte a exercicis anteriors, la Cambra ha fet ús del conveni 
subscrit entre l’AEAT i el Consell Superior de Cambres perquè la citada AEAT cobre 
en via executiva els rebuts pendents que figuren en el compte corresponent, com 
observem en el quadre anterior. 

La provisió per a insolvències ha tingut el següent moviment durant l’exercici de 2007: 
 

Provisió per a insolvències Euros 

Saldo a 31-12-06 3.799.428 

Rebuts anul·lats en 2007 (645.618) 

Dotació provisió exercici 2007 1.150.121 

Saldo a 31-12-07 4.303.931 

Quadre 6.4 
 

Els criteris de dotació a la provisió per a insolvències, que figuren en la nota 4.e) de la 
memòria sobre normes de valoració, es basen en la situació en què es troben els rebuts 
al tancament de l’exercici i a l’any que van ser emesos. 
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b) Recursos no permanents 

La composició dels recursos no permanents la mostrem en el quadre següent, en euros, i 
juntament amb les xifres de 2007 presentem les de 2006: 

 
Recursos no permanents 2007 2006 

Ingressos per vendes i prestació de serveis 871.352 724.176 

Ingressos accessoris 6.583 6.833 

Subvencions d’explotació 1.675.411 1.416.420 

Ingressos financers 384.242 158.961 

Beneficis en alienació d’immobilitzat 408.977 - 

Subvencions de capital traspassades 88.356 51.789 

Ingressos extraordinaris 2.923 - 

Ingressos i beneficis d’uns altres exercicis 22.698 21.972 

Total  3.460.542 2.380.151 

Quadre 6.5 
 

Les subvencions d’explotació representen el 48,4% del total de recursos no permanents 
de l’exercici de 2007, havent augmentat un 18,2% respecte a l’exercici anterior. En la 
revisió d’una mostra d’aquest tipus de subvencions (cinc expedients que representen el 
28% del saldo), no hem detectat incidències significatives, si bé en un cas la 
documentació disponible no considera adequadament les condicions de col·laboració 
entre les parts relacionades en la subvenció –important per al tractament comptable–, 
cosa que s’haurà d’esmenar d’ara endavant. 

6.3.2 Subvencions de capital 

A 31 de desembre de 2007 les subvencions de capital ascendeixen a 12.637.908 euros. 
Durant l’exercici de 2007 s’han obtingut nou subvencions per import de 4.630.544 
euros, de les quals aquesta Sindicatura ha verificat una mostra de quatre expedients que 
representa un 43% del total. Tal com vam indicar en l’informe de fiscalització de 2006 
quant a determinades subvencions de capital, la Cambra comptabilitza inadequadament, 
en comptes de deutors i creditors, la part concedida i no meritada. 

6.4 Aplicació de recursos 

6.4.1 Disposicions legals específiques 

Quant a la revisió del compliment de certs preceptes de la Llei 3/1993 referents al recurs 
cameral, hem de destacar els aspectes següents: 

- Els ingressos provinents del recurs cameral permanent, exclosos els afectats a 
una finalitat concreta, com ara el Pla Cameral de Promoció de les Exportacions 
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o la formació professional i empresarial, no han superat el 60% dels totals de la 
corporació, per la qual no resulta d’aplicació la constitució del fons de reserva 
previst en l’article 11 de la Llei 3/1993. 

- La Cambra d’Alacant desglossa en les notes 9 i 17 de la memòria els saldos que 
manté amb unes altres cambres i el Consell de Cambres per l’atribució de 
rendiments del recurs cameral que preveu l’article 15 de la Llei 3/1993. 

- L’article 16.1 de la Llei 3/1993 estableix que els ingressos provinents del recurs 
cameral permanent estan destinats al compliment de les finalitats pròpies de les 
cambres, i l’apartat 2 del dit article estableix una afectació especial per al 
finançament del Pla General de Promoció de les Exportacions. Respecte al 
compliment d’aquesta última disposició, la Cambra d’Alacant va remetre al 
Consell Superior de Cambres en juliol de 2008 un informe justificatiu de la 
liquidació del Pla Cameral de 2007, i la revisió efectuada pel dit Consell no hi 
ha posat de manifest cap observació. 

6.4.2 Despeses i inversions de l’exercici 

En 2007 les despeses de la Cambra d’Alacant, (vegeu quadre 3.2), han pujat a 9.749.882 
euros, amb un augment del 15,1% respecte als de l’exercici de 2006. Els principals 
components en són les despeses de personal, que representen el 28,2%, i d’altres 
despeses d’explotació, que representen el 52,6%. D’aquest últim epígraf s’ha revisat 
una mostra d’algunes despeses de 2007, i hi hem observat que per la seua naturalesa o 
característiques estan vinculades a la realització d’activitats pròpies de la Cambra. 

La revisió duta a terme també ha posat de manifest, entre altres aspectes i com en 
exercicis anteriors, que en algunes operacions no s’ha formalitzat un document 
contractual, quan pels seus imports haguera sigut convenient, o no hi consta la petició 
d’ofertes alternatives d’acord amb els principis de publicitat i concurrència. És 
recomanable que la Cambra elabore normes internes que regulen adientment els 
procediments de contractació. 

L’immobilitzat de la Cambra d’Alacant representa el 44,2% de l’actiu total a 31 de 
desembre de 2007. La revisió d’una mostra d’altes de l’exercici d’aquesta categoria 
d’elements ha posat de manifest que per la seua naturalesa o característiques estan 
vinculades a la realització d’activitats pròpies de la Cambra. En les operacions de 
compra-venda de béns que passen el 15% del pressupost d’ingressos de la Cambra, com 
ara la compra de terrenys per a un viver d’empreses realitzada en 2007, cal sol·licitar 
prèviament autorització expressa i no sols comunicació posterior a la Direcció General 
d’Indústria i Comerç, en compliment del que preveu l’article 40 del RCVV. 

Quant a la tresoreria, mostra un saldo a 31 de desembre de 2007 per import de 
2.267.270 euros, que representa el 5,2% del total de l’actiu a la dita data. Està formada 
per 1.258 euros disponibles en caixa i 2.260.012 euros disponibles en diversos comptes 
corrents en bancs i institucions de crèdit. La Cambra assigna la finalitat d’aquests 
comptes a la gestió de la seua tresoreria i al cobrament dels rebuts de quotes camerals. 
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6.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, convé efectuar les recomanacions 
que assenyalem tot seguit, i destaquem prèviament les recomanacions d’informes 
d’anys anteriors que han sigut ateses per la Cambra d’Alacant: 

a) Durant l’exercici de 2007 s’ha atès la següent recomanació realitzada en 
l’informe anterior: 

a.1) Els òrgans competents de la Cambra han aprovat els comptes anuals de 
2007 dins dels terminis legalment establits. 

b) Considerem oportú mantenir les següents recomanacions realitzades en informes 
anteriors: 

b.1) En cas de no ser possible la petició de distintes ofertes, ha de justificar-se 
aquest fet mitjançant informe raonat en l’expedient. 

b.2) Adoptar les mesures perquè el pressupost de l’exercici siga aprovat pel 
òrgans competents en els terminis legalment establits. 

b.3) La Cambra hauria d’elaborar normes internes per a regular els 
procediments que s’han de seguir en la contractació de béns i serveis, i 
contemplar els principis de publicitat i concurrència. 

b.4) L’informe d’auditoria independent ha de contenir les opinions que s’hi 
preveuen en la Resolució del director general d’Indústria i Comerç. 

b.5) Les subvencions de capital concedides a la Cambra no meritades i 
pendents de cobrament no han de ser comptabilitzades en el balanç. 

c) La següent recomanació deriva de la fiscalització de l’exercici de 2007: 

c.1) Sol·licitar, quan escaiga, les autoritzacions previstes en l’article 40 del 
RCCV. 

Cal destacar que la Secretaria General de la Cambra va informar a aquesta Sindicatura 
de Comptes, mitjançant escrit de 15 de setembre de 2008, sobre les mesures adoptades a 
fi d’atendre les incidències assenyalades en l’informe de l’exercici de 2006, que han 
sigut objecte de comprovació en la present fiscalització. 
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7. CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE 
CASTELLÓ 

7.1 Conclusió general de la fiscalització 

Hem revisat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2 d’aquest Informe, la destinació 
donada a les quantitats percebudes per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Castelló (d’ara endavant Cambra de Castelló) en l’exercici de 2007 i, com a resultat del 
treball efectuat, no correspon formular observacions, si bé han de tenir-se en compte les 
incidències i recomanacions que comentem en els següents apartats d’aquest Informe. 

7.2 Pressupost i comptes anuals 

La Cambra de Castelló va presentar els seus comptes anuals de l’exercici de 2007, 
juntament amb l’informe d’auditoria independent, en aquesta Sindicatura de Comptes el 
23 de setembre de 2008, que s’adjunten íntegrament en l’annex d’aquest Informe. 

Els dits comptes estan formats pel balanç, el compte de pèrdues i beneficis i la memòria, 
i han sigut formulats pel Comitè Executiu de la Cambra i aprovats pel Ple. Segons 
indica la Cambra de Castelló en la memòria, els comptes anuals de l’exercici 2007 han 
sigut elaborats  seguint les normes recollides en l’adaptació sectorial del Pla General de 
Comptabilitat aprovat per Resolució del Director General d’Indústria i Comerç. 

L’informe d’auditoria independent expressa una opinió favorable sobre els comptes 
anuals de 2007. Hem observat que el dit informe no conté les opinions previstes en la 
Resolució de 2 de desembre de 2005 del director general d’Indústria i Comerç, relatives 
al compliment dels requisits d’autofinançament i distribució de recaptació, ni sobre el 
compliment de les recomanacions d’auditories anteriors. 

El pressupost de l’exercici de 2007 va ser aprovat pel Ple de la Cambra el 19 de 
desembre de 2006, i tramès perquè l’aprovés la Direcció General d’Indústria i Comerç 
el 21 de desembre de 2006, fora del termini de 30 de novembre establit en el Reglament 
de Règim Interior de la Cambra i pel Reglament de Cambres de la Comunitat 
Valenciana.  

Els comptes anuals de 2007 van ser aprovats pel Ple de la Cambra el 19 de juny de 
2008, i tramesos, juntament amb l’informe d’auditoria independent, per a l’aprovació 
per part de la Direcció General d’Indústria i Comerç el 27 de juny de 2008, dins del 
termini previst en les normes reglamentàries aplicables. S’entén que aquesta aprovació 
dels comptes anuals ha sigut concedida, ja que l’esmentada Direcció General (article 
39.5 del RCCV) no n’ha formulat cap objecció. 
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7.3 Recursos de la Cambra 

7.3.1 Ingressos de l’exercici 

El compte de pèrdues i beneficis de l’exercici de 2007 de la Cambra de Castelló, (vegeu 
quadre 3.2), mostra un total d’ingressos per import de 7.975.580 euros, desglossats en 
4.696.864 euros de recursos permanents (el 58,9% del total d’ingressos) i 3.278.716 
euros de recursos no permanents (el 41,1%). 

a) Recursos permanents 

La composició dels ingressos per recurs cameral permanent de l’exercici de 2007 que 
figura en el compte de pèrdues i beneficis, és la següent en euros: 

 
Recurs cameral permanent 2007 2006 

Quotes i recàrrecs nets 4.647.790 3.988.328 

Participació quotes d’altres cambres 445.931 212.767 

Participació quotes a altres cambres (151.140) (166.381) 

Participació Consell Superior de Cambres (245.717) (214.613) 

Totals 4.696.864 3.820.101 

Quadre 7.1 
 

En l’exercici de 2007 els recursos permanents han pujat a 4.696.864 euros, amb un 
increment del 23,0% respecte a l’exercici de 2006, si bé cal considerar que el compte 
“Participació Consell Superior de Cambres”, per 245.717 euros no està correctament 
ubicat, ja que el Manual de Comptabilitat aplicable la inclou en el capítol “D’altres 
despeses d’explotació”. 

La memòria no conté un desglossament per conceptes dels capítols indicats en el quadre 
anterior, si bé en la liquidació del pressupost figura la següent composició de les quotes 
camerals pels seus imports bruts, sense detallar les despeses que determinen les xifres 
netes del quadre anterior: 

 
Quotes camerals  2007 2006 Variació  

Quotes IAE 740.502 723.002 2,4% 

Quotes IRPF 480.358 477.775 0,5% 

Quotes impost de societats 3.532.643 2.894.816 22,0% 

Total  4.753.503 4.095.593 16,1% 

Quadre 7.2 
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En la composició de les quotes camerals, les de l’impost de societats representen el 
74,3% del total de les quotes en 2007, les de l’IAE el 15,6% i les de l’IRPF el 10,1% 
restant. En comparar els dos exercicis, observem que el major increment s’ha produït en 
les quotes per l’impost de societats. 

Els rebuts del recurs cameral pendents de cobrament a 31 de desembre de 2007 figuren 
en un compte de l’actiu del balanç, dins de l’epígraf “Deutors recurs cameral 
permanent”, la composició del qual en 2007, juntament amb les xifres de 2006, 
mostrem en el quadre següent: 

 
Deutors recurs cameral permanent 2007 2006 Variació 

Rebuts pendents de cobrament 1.235.375 1.117.004 10,6% 

Rebuts pendents de cobrament fons intercameral  702.826 613.556 14,5% 

Provisió per a insolvències (149.297) (195.123) (23,5%) 

Total 1.788.904 1.535.437 16,5% 

Quadre 7.3 

 

El compte “Quotes pendents d’altres cambres”, figura classificat de manera inadequada 
en el balanç de situació dins del capítol “D’altres cambres deutores”, tal com vam posar 
de manifest en la fiscalització de l’exercici anterior. La dotació a la provisió per a 
insolvències ha sigut efectuada d’acord amb els criteris aprovats pel Comité Executiu de 
la Cambra el 3 de maig de 2007. No obstant això, a judici de la Sindicatura, els 
percentatges de dotació s’haurien d’incrementar tenint en compte el baix grau de 
realització dels de major antiguitat. 

El compte “Rebuts pendents de cobrament” té el desglossament següent per anys: 

 
Rebuts pendents de cobrament 31-12-07 

De l’exercici 2007 468.630 

De l’exercici 2006 260.492 

De l’exercici 2005 241.421 

De l’exercici 2004 i anteriors 264.832 

Total 1.235.375 

Quadre 7.4 

 

El pendent de cobrament més significatiu correspon als rebuts emesos durant l’exercici 
de 2007, que pugen a 468.630 euros i representen el 37,9% del total del deute a 31 de 
desembre de 2007. 
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b) Recursos no permanents 

La composició dels recursos no permanents la mostrem en el quadre següent, en euros. 
Juntament amb les xifres de 2007 presentem les de 2006 per a comparar-les: 

 
Recursos no permanents 2007 2006 

Vendes i prestacions de serveis 1.254.876 1.298.050 

D’altres ingressos d’explotació 1.693.163 2.082.684 

Ingressos financers 65.603 13.450 

Subvencions de capital traspassades 35.828 35.378 

Ingressos i beneficis d’exercicis anteriors 229.246 245.898 

Totals 3.278.716 3.675.460 

Quadre 7.5 

 

El compte “D’altres ingressos d’explotació”, representa un 51,6% del total dels recursos 
no permanents i recull entre altres conceptes les subvencions concedides a la Cambra de 
Castelló per distints organismes públics per al finançament de les seues activitats. El seu 
desglossament és el següent: 

 
D’altres ingressos d’explotació 2007 2006 

Arrendament béns immobles 87.472 61.113 

Subvencions oficials a l’explotació 1.453.138 1.817.695 

Patrocinis 152.553 203.876 

Total 1.693.163 2.082.684 

Quadre 7.6 

 

S’han seleccionat per a la seua revisió tres subvencions de l’exercici de 2007 per un 
import total de 452.186 euros, sense haver-se observat incidències significatives. 

7.3.2 Subvencions de capital 

La Cambra de Castelló mostra les subvencions de capital dins de l’epígraf “Ingressos 
per distribuir en diversos exercicis” del passiu del balanç, la composició i el moviment 
durant l’exercici de 2007 del qual, en euros, és el següent: 

- 41 - 



Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2007 

 
Ingressos per distribuir diversos 

exercicis 
Saldos 

31/12/06 Altes Imputació a 
ingressos 

Saldos 
31/12/07 

Subvencions de capital 1.058.283 36.019 35.829 1.058.473 

Subv. de capital immobilitzat en curs 418.304 361.696 - 780.000 

D’altres ingressos per distribuir 303.991 770.661 504.595 570.057 

Total 1.780.578 1.168.376 540.424 2.408.530 

Quadre 7.7 

 

El compte “D’altres ingressos per distribuir en diversos exercicis” recull la 
periodificació de subvencions corrents la imputació a ingressos de les quals correspon 
practicar en exercicis següents. La imputació a ingressos de 2007, forma part del 
compte de “Subvencions oficials d’explotació” comentada en l’apartat anterior. 

Hem revisat una subvenció concedida en l’exercici de 2007 per a la construcció d’un 
viver d’empreses per un import de 361.696 euros, i no n’hem observat incidències 
significatives. 

7.4 Aplicació de recursos 

7.4.1 Disposicions legals específiques 

Quant a la revisió del compliment de certs preceptes de la Llei 3/1993 referents al recurs 
cameral, hem de destacar els aspectes següents: 

- Els ingressos provinents del recurs cameral permanent no han superat el 60% 
dels totals de la Cambra de Castelló, per la qual no resulta d’aplicació la 
constitució del fons de reserva previst en l’article 11 de la Llei 3/1993, tal com 
s’informa en una nota de la memòria. El saldo del compte “Fons de reserva” del 
passiu del balanç, 133.938 euros, es va constituir per disposició de l’antic i ja 
derogat article 47 del Reglament de Cambres. 

- La Cambra de Castelló no detalla en la memòria els saldos que manté amb unes 
altres cambres i el Consell de Cambres per l’atribució de rendiments del recurs 
cameral que preveu l’article 15 de la Llei 3/1993. 

- L’article 16.1 de la Llei 3/1993 estableix que els ingressos provinents del recurs 
cameral permanent estan destinats al compliment de les finalitats pròpies de les 
cambres, i l’apartat 2 del dit article estableix una afectació especial per al 
finançament del Pla Cameral de Promoció de les Exportacions. Respecte al 
compliment de l’article 16.1 de la Llei 3/1993, la Cambra de Castelló va remetre 
al Consell Superior de Cambres en juny de 2008 un informe justificatiu de la 
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liquidació del Pla Cameral de 2007, i la revisió efectuada pel dit Consell no en 
va posar de manifest cap observació. 

7.4.2 Despeses i inversions de l’exercici 

En 2007 les despeses de la Cambra de Castelló, (vegeu el quadre 3.2), han pujat a 
6.361.868 euros, amb un descens del 5,6% respecte a les de l’exercici de 2006. Els 
principals components en són les despeses de personal, que representen el 54,5%, i 
d’altres despeses d’explotació, que representen el 38,7%. D’aquest últim epígraf hem 
revisat una mostra de les despeses de 2007 i hem observat que per la seua naturalesa i 
característiques estan vinculades a la realització d’activitats pròpies de la Cambra. 

L’immobilitzat de la Cambra de Castelló representa el 56% de l’actiu total a 31 de 
desembre de 2007. La revisió d’una mostra d’altes de l’exercici d’aquesta categoria 
d’elements ha posat de manifest que per la seua naturalesa i característiques estan 
vinculades a la realització d’activitats pròpies de la Cambra. 

En la mostra revisada hem detectat algunes deficiències de control, ja que en dos casos 
no consta que les factures justificatives hagen sigut autoritzades per l’òrgan competent. 
Pel que fa a la contractació de prestacions de serveis recurrents recomanem que, quan 
pertoque, s’adopten les mesures per a actualitzar la informació sobre les empreses que 
potencialment poden prestar-les. També hem observat que en l’adjudicació d’un 
contracte de consultoria no s’ha considerat el factor preu en la valoració de les ofertes. 

La tresoreria de la Cambra mostra un saldo a 31 de desembre de 2007 per import 
d’1.226.952 euros, que representa el 7,5% del total de l’actiu a la dita data. Està 
formada per 32.337 euros disponibles en caixa i 1.194.615 euros disponibles en deu 
comptes corrents en bancs i institucions de crèdit. Els comptes bancaris són utilitzats 
per a la gestió de la seua tresoreria i els cobrament dels rebuts de quotes camerals. 

7.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, convé efectuar les recomanacions 
que assenyalem tot seguit, i destaquem prèviament les recomanacions d’informes 
d’anys anteriors que han sigut ateses per la Cambra de Castelló: 

a) Durant l’exercici de 2007 s’han atès les següents recomanacions realitzades en 
l’informe anterior: 

a.1) Els comptes anuals de l’exercici de 2007 s’han tramés per a l’aprovació 
per part de la Direcció General d’Indústria i Comerç dins del termini 
legalment establit. 

a.2) La memòria dels comptes anuals presentada en aquesta Sindicatura de 
Comptes és l’aprovada pel Ple de la Cambra. 

a.3) S’ha completat la informació de la memòria sobre les subvencions de 
capital i el compte d’altres deutors. 

- 43 - 



Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2007 

a.4) Els comptes anuals presentats en la Sindicatura estan signats pels òrgans 
responsables de la seua formulació i aprovació. 

a.5) S’ha comptabilitzat adequadament la dotació a la provisió per a 
insolvències, si bé es recomana augmentar els percentatges de dotació 

b) Considerem oportú mantenir les següents recomanacions realitzades en informes 
anteriors: 

b.1) L’adequada aplicació de les normes generals de contractació elaborades 
per la pròpia Cambra, incloent-hi la formalització en els casos aplicables 
del corresponent document contractual, les actuacions de promoció de la 
concurrència i la consideració del factor preu en la valoració d’ofertes. 
D’altra banda, cal efectuar en tots els casos l’oportuna aprovació de les 
despeses per part de l’òrgan competent. 

b.2) Adoptar les mesures necessàries perquè el pressupost de l’exercici siga 
aprovat pels òrgans competents i es trameta a la Direcció General 
d’Indústria i Comerç dins dels terminis legalment establits. 

b.3) L’informe d’auditoria independent ha de contenir les opinions que hi 
preveu la Resolució del Director General d’Indústria i Comerç. 

b.4) La presentació adequada dels comptes “Participació Consell Superior de 
Cambres” i “Quotes pendents d’unes altres Cambres”. 

Cal destacar que la Presidència de la Cambra va informar a aquesta Sindicatura de 
Comptes, mitjançant escrit de 2 de juliol de 2008, sobre les mesures adoptades a fi 
d’atendre les incidències assenyalades en l’informe de l’exercici de 2006, que han sigut 
objecte de comprovació en la present fiscalització. 
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8. CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA D'ORIOLA 

8.1 Conclusió general de la fiscalització 

Hem revisat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2 d'aquest Informe, la destinació donada a 
les quantitats percebudes per la Cambra de Comerç i Indústria d'Oriola (d'ara endavant, 
Cambra d'Oriola) en l'exercici de 2007, i com a resultat del treball efectuat no escau 
formular observacions. Això no obstant, sí que convé tenir en compte les incidències i 
recomanacions que es comenten en els següents apartats del present Informe. 

8.2 Pressupost i comptes anuals 

La Cambra d'Oriola ha presentat els seus comptes anuals de l'exercici de 2007, 
juntament amb l'informe d'auditoria independent, en aquesta Sindicatura de Comptes el 
dia 11 d'agost de 2008, i els adjuntem íntegres en l'annex dels present Informe. 

Els dits comptes anuals estan formats pel balanç, el compte de pèrdues i beneficis i la 
memòria; han sigut formulats pel Comité Executiu de la Cambra i aprovats pel Ple 
d'aquesta. Segons que indica la Cambra d'Oriola en la memòria, els comptes anuals 
s'han obtingut a partir dels seus registres comptables i es presenten d'acord amb el Pla 
General de Comptabilitat sectorial. En la memòria dels comptes anuals es fa referència 
a l'aprovació del "Manual de comptabilitat per a les cambres" aprovat per Resolució del 
director general d'Indústria i Comerç de 2 de desembre de 2005. 

Aquesta Sindicatura ha observat que els comptes anuals de 2007 han sigut formulats 
conformement a les normes aplicables; encara que el balanç no conté els saldos de 
l'exercici de 2006 i la memòria no inclou tota la informació requerida sobre normes de 
valoració de crèdits no comercials, immobilitzat financer, provisions de rebuts i 
subvencions, com a aspectes més significatius. 

L'informe d'auditoria independent expressa una opinió favorable sobre els comptes 
anuals de 2007. Hem observat, però, que el dit informe no conté les opinions previstes 
en la Resolució de 2 de desembre de 2005 del director general d'Indústria i Comerç, 
relatives a l'incompliment dels requisits d'autofinançament i distribució de la recaptació, 
ni sobre el compliment de les recomanacions d'auditories anteriors. 

El pressupost de l'exercici de 2007 va ser aprovat pel Ple de la Cambra d'Oriola el 9 de 
novembre de 2006, i tramés per a l'aprovació de la Direcció General d'Indústria i 
Comerç el 30 de novembre de 2006, dins del termini prevists pel seu Reglament. 

Els comptes anuals de 2007 van ser aprovats pel Ple de la Cambra el 10 de juliol de 
2008 i tramesos, juntament amb l'informe d'auditoria independent, per a l'aprovació de 
la Direcció General d'Indústria i Comerç el 7 d'agost de 2008, amb posterioritat als 
terminis prevists en el Reglament (la Cambra havia sol·licitat el 16 de juny de 2008 un 
ajornament de tres mesos per a presentar els comptes). S'entén que els dits comptes 
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anuals es consideren aprovats, perquè l'esmentada Direcció General no hi ha formulat 
objeccions (art. 39.5 del RCCV). 

8.3 Recursos de la Cambra 

8.3.1 Ingressos de l'exercici 

El compte de resultats de l'exercici de 2007 de la Cambra d'Oriola (vegeu el quadre 
3.2), mostra un total d'ingressos d'1.238.618 euros, desglossats en 626.633 euros de 
recursos permanents (el 50,6% del total d'ingressos) i 611.985 euros de recursos no 
permanents (el 49,4%). 

a) Recursos permanents 

La composició dels recursos permanents es mostra en el quadre següent, en euros. 
Juntament amb les xifres de 2007 es presenten les de 2006, a efectes comparatius. 

 
Recursos permanents 2007 2006 

Quotes IAE 91.087 84.348 

Quotes Impost Societats 401.384 406.003 

Quotes IRPF 60.818 65.779 

Participació en quotes d'altres cambres 178.942 117.734 

Recàrrecs Impost Societats 2.287 2.767 

Recursos permanents bruts 734.518 676.631 

Anul·lacions i baixes en rebuts (8.025) (783) 

Participació d'altres cambres en rebuts (99.860) (92.683) 

Minoracions (107.885) (93.466) 

Diferència no explicada - (504) 

Recursos permanents nets 626.633 582.661 

Quadre 8.1 
 

En l'exercici de 2007 els recursos permanents bruts han sigut de 734.518 euros, amb un 
augment del 8,6% respecte als de l'exercici de 2006; en termes nets, han augmentat un 
7,5%. 

Els rebuts de recursos permanents pendents de cobrament a 31 de desembre de 2007, 
figuren en un compte de l'actiu del balanç, el qual presenta el desglossament següent per 
anys d'emissió: 
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Rebuts pendents de cobrament 31-12-07 

Rebuts emesos en 2007 

Rebuts emesos en 2006 

Rebuts emesos en 2005 

Rebuts emesos en 2004 

Rebuts emesos anys 2003 i anteriors 

98.327 

75.251 

46.831 

16.330 

64.307 

Total 301.046 

Quadre 8.2 
 

La provisió per a insolvències s'eleva a 54.044 euros a 31 de desembre de 2007; en la 
nota 9 de la memòria s'expliquen els criteris seguits per a fer-ne la dotació. 

b) Recursos no permanents 

La composició dels recursos no permanents es mostra en el quadre següent; juntament 
amb les xifres de 2007 es presenten les de 2006, a efectes comparatius. 

 
Recursos no permanents 2007 2006 

Prestació de serveis 77.006 100.571 

Ingressos financers 3.960 836 

D'altres ingressos d'explotació 499.479 430.842 

Subvencions de capital transferides al resultat 22.634 7.589 

D'altres ingressos extraordinaris 8.906 19.419 

Total 611.985 559.257 

Quadre 8.3 
 

En "D’altres ingressos d’explotació" figuren les subvencions corrents, per import de 
495.836 euros, que constitueixen el 81,0% dels recursos no permanents de la Cambra 
d'Oriola en 2007. De les dites subvencions, aquesta Sindicatura n'ha seleccionades dues 
per a la revisió, una del Consell de Cambres i una altra del SERVOF, per un import total 
de 58.150 euros. Com a aspecte destacable, s'ha de dir que la Cambra hauria d'incloure 
en els expedients la documentació que n'acredita la concessió. 

8.3.2 Subvencions de capital 

Les subvencions de capital, a 31 de desembre de 2007, s'eleven a la quantitat de 
486.389 euros. La memòria dels comptes anuals no informa sobre el moviment de les 
subvencions de capital durant l'exercici. A partir de la informació disponible, hem 
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elaborat el quadre següent, que en mostra la composició i el moviment durant l'exercici 
de 2007. 

 

Subvencions de capital 
Saldos 

31-12-06 Altes 
Traspàs 

a resultats 
Saldos 

31-12-07 

Fundació INCYDE 411.640 18.000 - 429.640 

Diputació Provincial d'Alacant 30.000 - - 30.000 

Ajuntament d'Oriola - 45.000 - 45.000 

G.V. – Pla "Avanza" - 4.383 - 4.383 

Traspassos a resultats - - (22.634) (22.634) 

Total 441.640 67.383 (22.634) 486.389 

Quadre 8.4 
 

Hem revisat la subvenció concedida per l'Ajuntament d'Oriola, per import de 45.000 
euros, i no hi hem observat incidències. 

8.4 Aplicació de recursos 

8.4.1 Disposicions legals específiques 

Quant a la revisió del compliment de certs preceptes de la Llei 3/1993, referents al 
recurs cameral, els aspectes destacables són els següents. 

- Els ingressos procedents del recurs cameral permanent no superen el 60% dels 
ingressos totals de la Cambra d'Oriola; de manera que no hi resulta aplicable la 
constitució del fons de reserva previst en l'article 11 de la Llei 3/1993. 

- La Cambra d'Oriola ha desglossat en la memòria els saldos que manté amb unes 
altres cambres. Tanmateix, el dit desglossament no apareix totalitzat i el seu 
import difereix de l'import que es registra en el compte de pèrdues i beneficis 
(encara que la dita diferència no constitueix cap import significatiu). 

- La Llei 3/1993 estableix que els recursos procedents del recurs cameral 
permanent estan destinats a complir els fins propis de les cambres, i en l'apartat 
2 de l'article 16 s'indica que han de ser afectats de manera especial a finançar el 
Pla Cameral de Promoció de les Exportacions. Pel que fa al compliment d'aquest 
precepte, la Cambra d'Oriola va trametre al Consell Superior de Cambres un 
informe justificatiu de la liquidació del Pla Cameral de 2007. La revisió 
efectuada pel dit Consell posa de manifest -entre altres qüestions- que el 
percentatge de provisions sobre els recursos afectats al Pla Cameral supera el 
permés per les normes que regulen aquest concepte, així com el recomanat pel 
Ple del Consell Superior de Cambres, el qual ha sol·licitat a la Cambra que 
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prenga les mesures necessàries, basant-se en la normativa vigent sobre aquesta 
matèria. 

8.4.2 Despeses i inversions de l'exercici 

En 2007 les despeses de la Cambra Oficial d'Oriola (vegeu el quadre 3.2), han ascendit 
a 1.147.282 euros, amb un augment del 62,0% respecte a les de l'exercici de 2006. 

Els principals components en són les despeses de personal, que en constitueixen el 
35,2%, i d'altres despeses d'explotació, que en representen el 35,4%. D'aquest últim 
epígraf, se n'ha revisat una mostra de despeses que representa el 8,8% del total d'aquest 
compte, i s'hi ha observat que, per raó de la seua naturalesa o característiques, estan 
vinculades a la realització d'activitats pròpies de la Cambra. 

L'immobilitzat de la Cambra d'Oriola s'eleva a 1.620.413 euros; cosa que representa el 
52,4% de l'actiu total a 31 de desembre de 2007 (1.699.650 euros en l'exercici de 2006). 
Vista la poca significació de les altes registrades en l'exercici, no s'ha considerat 
necessari realitzar revisions en detall de cap mostra d'operacions. 

La tresoreria mostra un saldo a 31 de desembre de 2007 per import de 742.170 euros, 
que representen el 24,0% del total actiu a la dita data. Està formada per 1.490 euros 
disponibles en caixa i 740.680 euros disponibles en vuit comptes corrents en bancs i 
institucions de crèdit. La Cambra assigna la finalitat d'aquests comptes a gestionar la 
seua tresoreria i a cobrar els rebuts de les quotes camerals. A partir de les confirmacions 
de saldos realitzades amb les entitats bancàries, es desprén que en tres dels dits comptes 
bancaris no està degudament actualitzada la relació de les persones autoritzades per a 
disposar dels fons. 

8.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, escau efectuar les recomanacions 
següents. Prèviament destacarem les recomanacions d'informes d'anys anteriors que han 
sigut ateses per la Cambra d'Oriola. 

a) Durant l'exercici de 2007 s'han atés les següents recomanacions realitzades en 
informes anteriors: 

a.1) El pressupost de l'exercici ha sigut tramés, per a l'aprovació de la 
Direcció General d'Indústria i Comerç, dins del termini legalment 
establit. 

a.2) La memòria dels comptes anuals informa sobre els saldos existents amb 
altres cambres i amb el Consell de Cambres. 

a.3) Les subvencions corrents han sigut comptabilitzades d'acord amb el 
principi de meritació. 
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b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions, realitzades ja en 
informes anteriors: 

b.1) Els comptes anuals han de ser tramesos, per a l'aprovació de la Direcció 
General d'Indústria i Comerç, dins del termini legalment establit, o -en el 
cas de necessitar una pròrroga- sol·licitar aquesta amb el temps suficient. 

b.2) Quant a la formulació dels comptes anuals segons els models aplicables, 
el balanç ha de mostrar els saldos de l'exercici anterior i la memòria ha 
de contenir la informació mínima prevista per a cada apartat. 

b.3) L'informe d'auditoria independent ha de contenir les opinions previstes 
en aqueix sentit per la Resolució del director general d'Indústria i 
Comerç. 

b.4) Cal deixar constatació de les comprovacions realitzades en la revisió de 
les factures. En aqueix sentit, la Cambra ho fa constar segellant les 
factures; però no s'hi indica la identitat de la persona que efectua la 
revisió. 

b.5) S'han de revisar les provisions 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. 

b.6) Cal mantenir actualitzada la relació de les persones autoritzades per a 
disposar dels fons en comptes bancaris. 

Hem de destacar que el president de la Cambra va informar aquesta Sindicatura de 
Comptes, mitjançant un escrit de 23 de juliol de 2008, sobre les mesures adoptades per a 
atendre les incidències assenyalades en l'informe de l'exercici de 2006, mesures que han 
sigut comprovades en la present fiscalització. 
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9. CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA  I NAVEGACIÓ DE 
VALÈNCIA 

9.1 Conclusió general de la fiscalització 

S'ha revisat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2 del present Informe, la destinació 
donada a les quantitats percebudes per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de València (d'ara endavant, Cambra de València), en l'exercici de 2007. 
Com a resultat del treball efectuat, no escau formular observacions, encara que cal tenir 
en compte les incidències i recomanacions que comentem en els apartats següents 
d'aquest Informe. 

9.2 Pressupost i comptes anuals 

La Cambra de València ha presentat els seus comptes anuals de l'exercici de 2007, 
juntament amb l'informe d'auditoria independent, en aquesta Sindicatura de Comptes el 
dia 27 de juny de 2008, els quals s'adjunten íntegres en l'annex d'aquest Informe. 

Els dits comptes anuals estan formats pel balanç de situació, el compte de pèrdues i 
beneficis i la memòria, d'acord amb el Pla General de Comptabilitat aprovat per a les 
cambres en la Resolució del director general d'Indústria i Comerç de 2 de desembre de 
2005; els ha formulats el Comité Executiu de la Cambra i han sigut aprovats pel seu Ple. 
Aquesta Sindicatura ha observat que els comptes anuals de 2007 estan formulats 
conformement als models aplicables; llevat de la memòria, que no conté tota la 
informació requerida. 

L'informe d'auditoria independent expressa una opinió favorable sobre els comptes 
anuals de l'exercici de 2007. S'ha observat que el dit informe no conté les opinions 
previstes en la Resolució de 2 de desembre de 2005 del director general d'Indústria i 
Comerç relatives al compliment dels requisits d'autofinançament i distribució de la 
recaptació, ni sobre el compliment de les recomanacions d'auditories anteriors. 

El pressupost de l'exercici de 2007 va ser aprovat pel Ple de la Cambra de València el 
20 de novembre de 2006, dins del termini establit en el RCCV, i tramés per a 
l'aprovació de la Direcció General d'Indústria i Comerç el 29 de novembre de 2006, 
també dins del termini establit en el RCCV. La Cambra compta també amb un 
pressupost extraordinari d'inversions. 

Els comptes anuals de 2007 foren aprovats pel Ple de la Cambra el 16 de juny de 2008, 
dins del termini previst en el seu Reglament, i tramesos -juntament amb l'informe 
d'auditoria independent- per a l'aprovació de la Direcció General d'Indústria i Comerç el 
27 de juny de 2008, també dins del termini establit en el RCCV. S'entén que aquesta 
aprovació queda concedida si l'esmentada Direcció General no hi formula objeccions 
(article 39.5 del RCCV); cosa que encara no se sap a la data de redacció del present 
Informe. 
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9.3 Recursos de la Cambra 

9.3.1 Ingressos de l'exercici 

El compte de pèrdues i beneficis de l'exercici de 2007 de la Cambra de València (vegeu 
el quadre 3.2), mostra un total d'ingressos per import de 20.768.096 euros, desglossats 
en 14.747.842 euros de recursos permanents (el 71,0% del total d'ingressos) i 6.020.254 
euros de recursos no permanents (el 29,0%). 

a) Recursos permanents 

La composició dels recursos permanents es mostra en el quadre següent, en euros; 
juntament amb les xifres de 2007 es presenten les de 2006, a efectes comparatius. 

 
Recursos permanents  2007 2006 

Quotes sobre IAE 2.641.476 2.401.295 

Quotes sobre IRPF 1.648.147 1.535.278 

Quotes sobre Impost de Societats 9.851.171 8.573.139 

Recàrrecs 250.989 373.334 

Rehabilitacions de rebuts 5.146 5.856 

Baixes i devolucions (80.371) (63.888) 

Participació quotes d'altres cambres 1.378.435 1.237.716 

Participació quotes a unes altres cambres (947.151) (805.440) 

Total 14.747.842 13.257.290 

Quadre 9.1 
 

Els recursos permanents han augmentat un 11,2% entre els dos exercicis considerats. En 
la seua composició destaquen les quotes sobre l'Impost de Societats, que representen el 
66,8% del total de recursos permanents de l'exercici de 2007; les quotes sobre l'IAE i 
sobre l'IRPF en constitueixen el 17,9% i el 11,2% respectivament. 

Els deutors per recurs cameral permanent figuren en un epígraf de l'actiu del balanç, la 
composició del qual a 31 de desembre de 2007, juntament amb la xifra de 2006, es 
mostra en el quadre següent: 
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Deutors per recurs cameral 31-12-07 31-12-06 

Quotes Impost de Societats 1.941.780 2.030.908 

Quotes IRPF  2.245.951 1.733.032 

Quotes IAE  929.353 1.143.700 

D'altres cambres deutores 1.083.311 861.297 

Partides pendents d'aplicació (161.661) 0 

Provisió per a insolvències (2.245.884) (2.509.077) 

Total 3.792.850 3.259.860 

Quadre 9.2 
 

La provisió per insolvències, els criteris de dotació de la qual foren aprovats pel Ple de 
la Cambra el 14 d'abril de 2008, cobreix el 39,2% dels rebuts pendents de cobrament a 
31 de desembre de 2007. 

b) Recursos no permanents 

La composició dels recursos no permanents es mostra en el quadre següent, en euros; 
juntament amb les xifres de 2007, s'hi presenten les de 2006, a efectes comparatius. 

 
Recursos no permanents 2007 2006 

Vendes i prestacions de serveis 3.557.574 3.332.289 

D'altres ingressos d'explotació 1.555.000 1.950.332 

Ingressos financers 607.708 207.206 

Beneficis alienació immobilitzat 0 13 

Subvencions traspassades al resultat 227.012 155.237 

Ingressos extraordinaris 1.236 581 

Ingressos d'altres exercicis 71.724 79.187 

Total 6.020.254 5.724.845 

Quadre 9.3 
 

El 25,8% dels recursos no permanents de la Cambra de València en 2007 (el 34,1% en 
2006), estan constituïts pel capítol de "D'altres ingressos d'explotació", que registra les 
subvencions corrents d'explotació, de les quals aquesta Sindicatura ha revisat cinc 
expedients per un import conjunt de 674.151 euros sense haver-hi detectat incidències 
significatives. La memòria no conté informació detallada sobre les subvencions 
d'explotació. 
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9.3.2 Subvencions de capital 

Figuren en l'epígraf "Ingressos per a distribuir en diversos exercicis" del passiu del 
balanç, amb un import a 31 de desembre de 2007 de 10.471.824 euros; el desglossament 
de la seua composició i dels moviments durant l'exercici es mostra en la nota 13 de la 
memòria. En 2007 s'hi han registrat addicions per import de 6.929.725 euros, la major 
part dels qual correspon a la subvenció per a la nova seu de la corporació. 

Amb data 13 de juny de 2006, la Generalitat -per mitjà de la Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Ocupació- i la Cambra de València signaren un conveni de col·laboració per a 
finançar les obres d'adequació i rehabilitació de l'edifici que serà la nova seu de la 
corporació; s'hi considera una aportació total de 7.000.000 d'euros, dels quals 914.463 
euros foren abonats en 2006, i els restants 6.085.537 euros s'han pagat en maig de 2008. 

Hem revisat una mostra de tres subvencions de capital, per un import global de 
6.853.012 euros, i no s'hi han detectat incidències significatives. 

9.4 Aplicació de recursos 

9.4.1 Disposicions legals específiques 

Quant a la revisió del compliment de certs preceptes de la Llei 3/1993, referents al 
recurs cameral, els aspectes que en cal destacar són els següents: 

- Els ingressos del recurs cameral permanent, exclosos els afectats a una finalitat 
concreta (com ara el Pla Cameral de Promoció de les Exportacions, o la 
formació professional i empresarial), no han superat el 60% dels totals de la 
corporació, raó per la qual no hi resulta aplicable la constitució del fons de 
reserva previst en l'article 11 de la Llei 3/1993; encara que, tal com s'explica en 
la nota 12 de la memòria, la Cambra de València té un fons similar a aquest, per 
import de 5.397.766 euros, en el compte "Reserves estatutàries", constituït a 
l'empara de l'article 70 del seu Reglament de Règim Interior. 

- La Cambra de València desglossa en la nota 10 de la memòria els saldos que 
manté amb unes altres cambres i amb el Consell de Cambres, per l'atribució de 
rendiments del recurs cameral que preveu l'article 15 de la Llei 3/1993. 

- L'article 16.1 de la Llei 3/1993 estableix que els ingressos procedents del recurs 
cameral permanent estan destinats al compliment dels fins propis de les 
cambres, i en l'apartat 2 del dit article se'n determina una afectació especial al 
finançament del Pla Cameral de Promoció de les Exportacions. Quant al 
compliment d'aquesta última disposició, la Cambra de València va trametre al 
Consell Superior de Cambres, el 23 de juny de 2008, un informe justificatiu de 
la liquidació del Pla Cameral de 2007, i a la data de redacció del present Informe 
estan pendent de rebre's els resultats de la revisió efectuada pel dit Consell. 
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9.4.2 Despeses i inversions de l'exercici 

En 2007 les despeses de la Cambra de València (vegeu el quadre 3.2) han ascendit a 
13.216.891 euros, amb un augment del 0,3% respecte a les de l'exercici de 2006. Els 
principals components són les despeses de personal, que en constitueixen el 43,0%, i 
unes altres despeses d'explotació, que en representen el 50,0%. D'aquest últim epígraf 
hem revisat una mostra de despeses i s'hi ha observat que, per raó de la seua naturalesa 
o característiques, estan vinculades a la realització d'activitats pròpies de la Cambra. 

L'immobilitzat de la Cambra de València representa el 44,2% de l'actiu total a 31 de 
desembre de 2007. La revisió d'una mostra d'altes de l'exercici d'aquesta categoria 
d'elements ha posat de manifest que, per la seua naturalesa o característiques, estan 
vinculades a la realització d'activitats pròpies de la Cambra. 

En la mostra revisada de despeses i inversions, s'han observat algunes de les debilitats 
de control intern ja comentades en informes anteriors; se'n mantenen les recomanacions 
en l'apartat 9.5 

La tresoreria mostra un saldo de 961.095 euros a 31 de desembre de 2007, que 
representa l'1,7% del total actiu a la dita data. Està format per 10.668 euros disponibles 
en caixa i 950.427 euros disponibles en quinze comptes corrents en bancs i institucions 
de crèdit. La Cambra assigna la finalitat d'aquests comptes a la gestió de la seua 
tresoreria i al cobrament dels rebuts de quotes camerals. 

9.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, escau efectuar les recomanacions que 
assenyalem a continuació. Prèviament destaquem les recomanacions fetes en informes 
d'anys anteriors que han sigut ateses per la Cambra de València. 

a) Durant l'exercici de 2007 s'han atés les següents recomanacions, realitzades en 
informes anteriors: 

a.1) La comptabilitat dels ingressos per subvencions corrents, la fan d'acord 
amb la seua meritació i basant-se en les despeses realitzades. 

a.2) La comptabilitat de certes despeses d'explotació es fa en comptes 
apropiats. 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions, formulades ja 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. 

- 55 - 



Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2007 

b.2) La memòria ha d'ajustar la seua informació al contingut mínim establit 
en la normativa comptable aplicable. 

b.3) L'informe d'auditoria independent ha de contenir les opinions previstes 
en aqueix sentit en la Resolució del director general d'Indústria i Comerç. 

Es pot destacar que la presidència de la Cambra de València, per mitjà d'un escrit de 9 
d'abril de 2008, va informar aquesta Sindicatura de Comptes sobre les mesures 
adoptades per a atendre les incidències assenyalades en l'informe de l'exercici de 2006, 
les quals han sigut objecte de comprovació en la present fiscalització. 
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10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 22 de 
desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes 
del dia en què tingué coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització 
corresponent a l’any 2007, el dit esborrany ha sigut enviat al comptedant 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 de forma detinguda. 

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de l'Informe. 

4) El text de les al·legacions formulades, així com els informes motivats que sobre 
aquestes s’han emés, els quals han servit d’antecedent per a la seua estimació o 
desestimació per part d’aquesta Sindicatura, s’incorporen com a annex. 

 

 

 

 

 



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

DE L’EXERCICI  DE 2007  
 

 
 

- 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 comptedants 
 Annex II: Al·legacions dels comptedants 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 de la Comunitat Valenciana en la seua reunió del 
dia 9 de desembre de 2008.  
 

València, 9 de desembre de 2008 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
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