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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 
Totes les dades econòmiques de l'Informe vénen expressades en euros. Se n’ha fet un arredoniment per 
tal de mostrar els cèntims; les dades representen sempre l’arredoniment de cada valor exacte, i no la 
suma de dades arredonides. 
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1. OBJECTIUS 

La fiscalització de les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana per 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 de Comerç, Indústria i 
Navegació de la Comunitat Valenciana (LCC), 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, en els terminis 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 estan 
considerats en l’article 8.3 de la seua Llei de creació, Llei 6/1985, segons el qual article 
els informes han d’orientar-se als següents objectius. 

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

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

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

- Avaluar el grau d’eficàcia en l’aconseguiment dels objectius prevists. 

En virtut del que disposa l’article 14.1 de la Llei reguladora de la Sindicatura de 
Comptes, la iniciativa fiscalitzadora que té assignada aquesta Institució disposa que en 
els seus programes anuals d’actuació determinarà els ens que seran fiscalitzats cada any, 
el tipus d’auditoria que es farà i l’abast concret de cada fiscalització. 

En aquest sentit, d’acord amb el Programa Anual d’Actuació de 2012, aprovat pel 
Consell de la Sindicatura de Comptes en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 
2011, els comptes de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació (Cambres) han 
sigut objecte d’una revisió formal, mentre que en els comptes del Consell de Cambres 
de Comerç, Indústria i Navegació (Consell de Cambres), a més del dit control, s’han 
fiscalitzat les àrees d’uns altres ingressos d’explotació i els saldos amb entitats 
vinculades. 

La fiscalització inclou, a més a més, la revisió i avaluació d’aquells components de 
control intern que estiguen relacionats amb les àrees objecte d’examen, així com un 
seguiment de les circumstàncies recollides en els apartats de conclusions i 
recomanacions de l’informe de fiscalització de l’exercici anterior, així com fer menció 
al seu grau de resolució o compliment i reiterar aquelles que pertoque. 

En l’informe de fiscalització recollim les mesures que han d’adoptar les entitats 
fiscalitzades per a millorar la seua gestió econòmica i financera en exercicis futurs, 
alhora que ressenyar, si és el cas, les infraccions o irregularitats que s’hagen posat de 
manifest en la fiscalització, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2 de l’Informe. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1 de l’Informe, en la fiscalització 
efectuada al Consell de Cambres hem revisat els epígrafs del balanç i del compte de 
pèrdues i guanys en els quals es registren les subvencions corrents no reintegrables, que 
van ser rebudes de la Generalitat, i que afecten els aspectes i àrees que tot seguit 
detallem: 

- En l’actiu del balanç, els epígrafs de “Deutors comercials i d’altres comptes per 
a cobrar” i “Inversions en unes altres cambres i entitats associades a curt 
termini”. 

- En el passiu del balanç,  l’epígraf de “Deutes amb unes altres cambres i entitats 
associades a curt termini”. 

- En el compte de pèrdues i guanys, l’epígraf “D’altres ingressos d’explotació”. 

En la fiscalització de les Cambres i del Consell de Cambres hem efectuat, a més a més, 
una revisió formal sobre els aspectes i àrees que tot seguit detallem: 

- Control formal de la rendició de comptes anuals i comprovar la seua adequada 
formalització i presentació. 

- Seguiment de la resolució dels aspectes ressenyats en les conclusions i de les 
recomanacions efectuades en l’informe de fiscalització de l’exercici anterior. 

Convé assenyalar que l’abast de la fiscalització no es correspon amb el d’una auditoria 
completa dels comptes anuals tal com consideren els Principis i Normes d’Auditoria del 
Sector Públic, aprovats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públic de Control 
Extern de l’Estat Espanyol, sinó que consisteix en una revisió limitada a la comprovació 
d’uns altres aspectes, en els termes abans assenyalats. 

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

Pel que fa a les subvencions corrents no reintegrables, rebudes de la Generalitat, s’han 
realitzat les següents actuacions: 

- S’ha obtingut la relació de subvencions rebudes, relativa als convenis de 
col·laboració amb tercers, on s’inclouen també aquells convenis en els quals el 
Consell de Cambres actua com a mer administrador dels fons de les Cambres. 

 La relació inclou tant aquells convenis que han meritat ingressos per al Consell 
de Cambres durant l’exercici de 2011, com aquells altres que mantenen imports 
pendents de cobrament al final de l’exercici. 

- Hem obtingut de les Cambres els detalls dels saldos per a cobrar i per a pagar a 
31 de desembre amb el Consell de Cambres, així com de les transaccions que 
s’hi han efectuat durant l’exercici. 
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- Hem obtingut de la Generalitat i d’uns altres organismes públics dependents una 
confirmació dels imports pendents de pagament a 31 de desembre de 2011, i una 
relació dels convenis i acords que es troben en el Registre de Convenis de la 
Generalitat. 

- Hem fiscalitzat de forma específica una mostra de convenis. 

Pel que fa als pressuposts i comptes anuals de les Cambres i del Consell de Cambres, 
hem realitzat les següents actuacions: 

- Comprovar que els comptes anuals de l’exercici de 2011 presentats a aquesta 
Sindicatura de Comptes han sigut aprovats pels respectius plens i remesos a 
l’òrgan tutelar, juntament amb els informes d’auditoria externa, d’acord amb el 
disposa la normativa aplicable. 

- Verificar que els comptes anuals comprenen els documents requerits per la 
normativa comptable aplicable. 

- Analitzar les conclusions dels informes d’auditoria externa. 

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

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

Pel que fa a la resolució dels incompliments rellevants dels principis comptables i 
normativa aplicable a les Cambres i al Consell de Cambres així com del seguiment de 
les recomanacions recollides en els informes corresponents a exercicis anteriors, hem 
realitzat les següents actuacions: 

- Comprovar si s’han resolt els incompliments dels principis comptables i normes 
jurídiques aplicables a aquestes entitats, i adoptar les mesures necessàries per a 
la seua correcció, d’acord amb el que recull l’informe de l’exercici de 2010 i 
d’exercicis anteriors. 

- Revisar el grau d’implementació de les recomanacions formulades en els 
informes de la Sindicatura de Comptes d’exercicis anteriors, a fi que les 
Cambres i el Consell de Cambres s’ajusten de forma adequada a la normativa 
vigent i per a una millor gestió d’aquestes entitats. 

- Formular les recomanacions necessàries per a resoldre les incidències posades 
de manifest en la fiscalització dels comptes anuals de l’exercici de 2011 de les 
Cambres i del Consell de Cambres. 
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Les conclusions generals, d’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en 
l’apartat 1 de l’Informe, les mostrem en l’apartat 5 per al Consell de Cambres i en 
l’apartat 6 per a les Cambres. En aquests apartats incloem, a més a més, els comentaris 
relatius a uns altres aspectes d’interés que s’han posat de manifest com a conseqüència 
de la fiscalització realitzada.  
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i Cambres existents a la Comunitat Valenciana 

Les Cambres són corporacions de dret públic dependents de la Generalitat, a través de 
l’actual Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç, com disposa l’article 2 de l’LCC, i 
es configuren com a òrgans consultius i de col·laboració amb les administracions 
públiques, especialment amb la Generalitat, sense menyscapte dels interessos privats 
que persegueixen. Per al compliment de les seus finalitats gaudeixen de personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, i la seua estructura i funcionament hauran de 
ser democràtics. 

El Consell de Cambres es configura, d’acord amb l’article 36 de l’LCC com a 
corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per 
al compliment de les seues finalitats. 

L’article 4 de l’LCC, d’altra banda, estableix que en cada província de la Comunitat 
Valenciana existirà una cambra amb competència en tot l’àmbit provincial. Al seu torn, 
l’article 5 del citat text legal considera les cambres locals d’Alcoi i Oriola amb 
competència en els seus respectius termes municipals. Amb posterioritat, el capítol VIII 
del citat text legal regula la figura del Consell de Cambres. 

Per tant, a la Comunitat Valenciana hi ha les sis entitats següents, que són objecte de 
fiscalització: 

- Cambra de Comerç i Indústria d’Alcoi 

- Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d’Alacant 

- Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló 

- Cambra de Comerç i Indústria d’Oriola 

- Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València 

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

3.2 Finalitat i funcions 

La finalitat de les Cambres està prevista en l’article 3 de l’LCC que estableix que 
s’encarreguen de la representació, promoció i defensa dels interessos generals del 
comerç, la indústria i, si pertoca, la navegació, així com de la prestació de serveis a les 
empreses que exercisquen les 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. 

L’esmentat precepte legal indica que les citades funcions s’exerciran sense perjudici de 
les competències de caràcter públic que els atribueix la normativa vigent, així com de 
qualsevol altra que els puguen encomanar o delegar les administracions públiques. 
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En aquest sentit, l’article 87 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de 
Comerç de la Comunitat Valenciana estableix que la Generalitat podrà encomanar o 
delegar en les cambres de comerç unes altres competències que aproximen 
l’administració al ciutadà i contribuïsquen a la promoció i defensa dels interessos 
generals del comerç; mentre que l’article 97 del citat text legal les inclou com a agents 
especials en l’acció pública de foment de l’activitat comercial. 

En qualsevol cas, cal ressaltar que d’acord amb el que disposa l’article 2.1 de la Llei 
3/1993, de 22 de març, Bàsica de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació 
(LBCC), les funcions de caràcter públic i administratiu de les Cambres són les següents: 

- Expedir certificats d’origen i d’altres certificacions relacionades amb el tràfic 
mercantil, nacional i internacional, en els supòsits prevists en la normativa 
vigent. 

- Recopilar els costums i usos normatius mercantils, així com les pràctiques i usos 
dels negocis i emetre certificacions sobre la seua existència. 

- Proposar al Govern, a través de l’actual Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, 
totes les reformes o mesures que siguen necessàries o convenients per al foment 
del comerç, la indústria i la navegació. 

- Ser òrgan d’assessorament de les administracions públiques en els termes que 
establisquen per al desenvolupament del  comerç, la indústria i la navegació. 

- Desenvolupar activitats de suport i estímul al comerç exterior, en especial a 
l’exportació, i auxiliar i fomentar la presència dels productes i serveis espanyols 
en l’exterior, mitjançant l’elaboració i execució del pla cameral de promoció de 
les exportacions que s’aprovarà periòdicament. 

- Col·laborar amb les administracions educatives competents en la gestió de la 
formació pràctica en els centres de treball inclosa en els ensenyaments de 
formació professional reglada, en especial en la selecció i homologació de 
centres de treball i empreses, si és el cas, en la designació de tutors dels alumnes 
i en el control del compliment de la programació. 

- Tramitar els programes públics d’ajudes a les empreses en els termes que 
s’establisquen en cada cas, així com gestionar serveis públics relacionats amb les 
empreses quan la seua gestió li corresponga a l’Administració de l’Estat. 

- Portar un cens públic de totes les empreses, així com dels seus establiments, 
delegacions i agències radicats en la seua demarcació. 

- Exercir funcions d’arbitratge mercantil, nacional i internacional, de conformitat 
amb el que estableix la legislació vigent. 

L’article 7 de l’LCC atribueix a les Cambres de Comerç, a més de les citades 
competències, l’exercici d’una sèrie de funcions en matèria d’informació, assessorament 
i prestació de serveis, de formació, de promoció, de gestió, de col·laboració en 
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l’ordenació industrial i comercial i d’altres funcions, la forma, contingut i procediment 
de desenvolupament de les quals, podrà determinar-se reglamentàriament. 

Pel que fa al Consell de Cambres, les seues funcions estan recollides en l’article 37 de 
l’LCC,  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 de Cambres 
ostenta la representació del conjunt de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana 
davant les administracions públiques i d’altres entitats, públiques o privades. 

3.3 Organització 

L’organització de les Cambres de la Comunitat Valenciana està regulada en els articles 
9 a 16 de l’LCC. En aquest sentit, són òrgans de govern de les Cambres els següents: 

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

- El Comité Executiu, que és l’òrgan permanent de gestió i administració de la 
Cambra, elegit pel Ple d’entre els seus vocals electius i col·laboradors per un 
mandat de duració igual al d’aquests vocals. Aquest òrgan està integrat pel 
president, fins a dos vicepresidents, el tresorer i un nombre de fins a cinc vocals. 

- El president, que és la persona que ostenta la representació de la Cambra, la 
presidència de tots els seus òrgans col·legiats i que serà responsable de 
l’execució dels seus acords. Aquest òrgan és elegit pel Ple d’entre els seus 
vocals electius. 

Cada Cambra té una Secretaria General, que assistirà amb veu i sense vot, a les sessions 
dels òrgans de govern, i vetlarà per la legalitat dels acords que s’adopten. En les 
Cambres es pot nomenar, a més a més, un director gerent, amb les funcions executives i 
directives que se li atribuïsquen, de manera que quan no hi haja aquesta figura, les seues 
funcions corresponen al titular de la Secretaria General. 

El reglament de règim intern de cadascuna de les Cambres establirà, entre uns altres 
extrems, l’estructura del Ple, el nombre i forma d’elecció dels membres del Comité 
Executiu i, en general, les normes de funcionament dels seus òrgans de govern, 
organització i règim del personal al servei de la Cambra. 

3.4 Règim jurídic i general 

Les principals normes jurídiques que s’apliquen a l’organització i funcionament de les 
Cambres i del Consell de Cambres són les següents: 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

- Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat 
Valenciana. 
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- Reial Decret 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i 
alliberadores per a fomentar la inversió i la creació d’ocupació. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 

- Llei 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Cambres de 
Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana (LCC). 

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

- Reial Decret 887/2006. de 21 de juliol. Reglament de la Llei General de 
Subvencions (RLGS). 

- Decret 158/2001, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, que aprova el 
Reglament de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat 
Valenciana i del seu Consell (RLCC). 

- Decret 1291/1974, de 2 de maig, (modificat pel Reial Decret 753/1978, de 27 de 
març i pel Reial Decret 816/1990, de 22 de juny), que aprova el Reglament 
General de les Cambres (RGCC). 

- Reglaments de Règim Interior de cadascuna de les Cambres i del Consell de 
Cambres. 

- Resolució de la directora general de Comerç i Consum, de 25 de setembre de 
2008, que modifica les Normes de gestió econòmica i financera per a les 
Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, 
aprovades per Resolució de 2 de desembre de 2005. 

La Llei Bàsica de Cambres de Comerç, que va ser aprovada a l’empara dels que 
disposen els apartats 10 i 18 de l’article 149.1 de la Constitució, estableix la legislació 
bàsica en matèria de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació. 

La regulació del recurs cameral permanent recollida en l’LBCC ha sigut modificada pel 
Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i 
alliberadores per a fomentar la inversió i la creació d’ocupació, amb efectes a partir del 
3 de desembre de 2010. La seua disposició transitòria primera regula un règim 
d’adaptació, les línies generals del qual són: 

- A partir de l’1 de gener de 2011 només són electors de les Cambres de Comerç, 
Indústria i Navegació aquells que hagen manifestat prèviament la seua voluntat 
de ser-ho, sense perjudici del règim transitori del recurs cameral. 

- Es va establir un règim transitori del recurs cameral, de manera que les 
exaccions que encara no hagueren sigut exigibles a 3 de desembre de 2010, la 
meritació de les quals s’haguera produït o anara a produir-se durant 2010, no 
serien ja exigibles. No obstant això, quan es tracte d’entitats subjectes a l’Impost 
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sobre Societats, l’import net de la xifra de negocis del qual haguera sigut igual o 
superior a deu milions d’euros, en l’exercici immediatament anterior, les 
exaccions que encara no hagueren sigut exigibles a la dita data, ho serien 
d’acord amb la normativa en vigor, sempre que la seua meritació s’haguera 
produït o anara a produir-se en 2010. 

- S’indicava que en el termini d’un any, des del dia 3 de desembre de 2010, les 
Cambres de Comerç i el Consell Superior havien d’adaptar el contingut dels seus 
reglaments de règim intern al Reial Decret-Llei 13/2010, de 3 de desembre, els 
quals reglaments havien de ser aprovats per la respectiva administració tutelant. 

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. En 
aquest sentit, l’LCC regula el marc jurídic propi de les Cambres de la Comunitat 
Valenciana. 

El règim jurídic està considerat en el capítol IX de l’LCC, que estableix que les 
Cambres es regiran per la dita Llei i les seues normes de desenvolupament, pels 
respectius reglaments de règim interior i per l’LBCC, i que és supletòria la legislació 
referent a l’estructura i funcionament de les administracions públiques. Pel que fa al 
Consell de Cambres, estableix que es regirà per un reglament de règim interior i li seran 
d’aplicació, amb caràcter subsidiari, les disposicions relatives a les Cambres. 

La tutela de la Generalitat sobre les Cambres en l’exercici de la seua activitat, s’exercirà 
a través de la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç. Aquesta funció de tutela 
comprén l’exercici de les potestats administratives d’aprovació, fiscalització, resolució 
de recursos, suspensió i dissolució, com disposa l’article 43 de l’LCC. 

Pel que fa a uns altres aspectes del règim jurídic aplicable a les Cambres, interessa fer 
referència a què, en virtut del que disposa l’article 42 de l’LCC, la contractació i el 
règim patrimonial es regeix pel dret privat, tot respectant els principis de publicitat i 
concurrència en la forma i amb els límits que reglamentàriament es determinen. Per la 
seua banda, l’RLCC remet als respectius reglaments de règim interior per al 
desenvolupament dels dits principis. 

Conformement al que preveu l’LCSP, les Cambres tenen la consideració de poders 
adjudicadors, per la qual cosa han d’aprovar les seues pròpies instruccions de 
contractació i tenir un perfil de contractant. En aquest context, per a l’adjudicació de 
contractes pels poders adjudicadors que no són administracions públiques s’han de 
distingir els següents supòsits: 

- Els contractes subjectes a regulació harmonitzada, d’acord amb l’article 190.1 de 
l’LCSP, que es regeixen, amb les adaptacions considerades per les normes 
establides per a les administracions públiques, per allò que disposen els articles 
138 a 188 del citat text legal. 

- Els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, com disposa l’article 191 
de l’LCSP, que es regeixen pel que disposen les instruccions internes de 
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contractació i la seua adjudicació està sotmesa, en tot cas, als principis de 
publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no 
discriminació. 

Quant a l’anterior, el Consell de Cambres ha remés a la Sindicatura de Comptes el nou 
manual de contractació aplicable, amb caràcter general, a totes les Cambres, que han 
d’aprovar i incorporar a les seues respectives normes internes, amb les adaptacions 
particulars que cadascuna considere oportunes. 

Pel que fa a l’adquisició i alienació de béns i operacions de crèdit, l’article 40 de 
l’RLCC estableix que les Cambres podran adquirir tota classe de béns i els podran 
alienar i gravar, si bé per a aquestes operacions i per a la celebració d’operacions de 
crèdit precisaran 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, mentre que quan no es donen les circumstàncies indicades la 
competència s’assigna al Comité Executiu. 

Les Cambres poden concedir subvencions o efectuar donacions, sempre que estiguen 
directament relacionades amb les seues pròpies finalitats i que no excedisquen 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, com disposa l’article 42 de l’RLCC. 

Pel que fa a la concessió de subvencions, i encara que les Cambres no estan 
expressament mencionades en l’LGS, poden considerar-se incloses en l’àmbit subjectiu 
d’aplicació d’aquest text legal, segons el que disposa l’article 3.2 de la pròpia LGS, que 
indica que hauran d’ajustar-se a aquest text legal les subvencions atorgades pels 
organismes i d’altres entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia vinculades 
o dependents de qualsevol de les administracions públiques, en la mesura que les 
subvencions que atorguen siguen conseqüència de l’exercici de potestats 
administratives. 

3.5 Règim d’ingressos de les Cambres 

L’article 38.1 de l’RLCC estableix que per al finançament de les seues activitats les 
Cambres disposaran, fonamentalment, dels recursos establits en les lleis estatals i 
autonòmiques que regulen aquestes institucions, així com qualssevol altres recursos 
financers que pogueren estar regulats expressament per qualsevol altra disposició legal. 

En aquest sentit, l’article 10 de l’LBCC disposa que les Cambres tindran els següents 
ingressos: 

- La quota cameral. 

- Els ingressos ordinaris i extraordinaris obtinguts pels serveis que presten i, en 
general, pel l’exercici de les seues activitats. 
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- Els productes, rendes i increments del seu patrimoni. 

- Les aportacions voluntàries dels seus electors. 

- Les subvencions, llegats o donatius que puguen rebre. 

- Els provinents de les operacions de crèdit que es realitzen. 

- Qualssevol altres que els puguen atribuir per llei, en virtut de conveni o per 
qualsevol altre procediment de conformitat amb l’ordenament jurídic. 

Per la seua banda, l’article 28 de l’LCC estableix com a recursos addicionals als 
continguts en el citat precepte legal, els següents: 

- El rendiment, en el seu cas, derivat de l’elevació de l’alíquota cameral girada 
sobre les quotes tributàries de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. 

- Els recursos que les administracions públiques destinen a sufragar el cost dels 
serveis públics i administratius o la gestió de programes que, en el seu cas, els 
siguen encomanats. 

L’article 38.2 de l’RLCC estableix que, per al compliment de les seues finalitats, les 
Cambres estaran obligades a exigir el recurs cameral permanent que els corresponga. El 
règim jurídic del recàrrec cameral està recollit en els articles 13 a 16 de l’LBCC, i en 
són els aspectes més rellevants, els següents: 

- Estan obligats al pagament de la quota cameral les persones naturals o 
jurídiques, nacionals o estrangeres que, tot exercint les activitats del comerç, la 
indústria o la navegació en territori nacional, i entenent que la dita circumstància 
es produeix quan per aquesta raó queden subjectes a l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques o tribut que el substituïsca, decideixen lliurement pertànyer a una 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació. 

 En tot cas, estan excloses les activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres de 
caràcter primari i els serveis d’agents i corredors d’assegurances que siguen 
persones físiques així com les corresponents a determinades professions liberals. 

- L’import i meritació de la quota cameral la determinarà el Consell Superior de 
Cambres i la seua recaptació correspondrà a les Cambres de Comerç, Indústria i 
Navegació. 

- Les participacions en les quotes camerals recaptades hauran de posar-se a 
disposició de les altres Cambres i del Consell Superior que respectivament els 
corresponga, dins del termini de dos mesos comptadors des del dia següent a 
aquell en què s’haguera efectuat el cobrament. A partit de l’expiració de l’indicat 
termini, s’abonaran els interessos legals de demora, sense perjudici de les 
responsabilitats d’un altre ordre en què hagueren pogut incórrer per omissió 
dolosa del repartiment. 
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- Els ingressos de les Cambres provinents de la quota cameral estaran destinats al 
compliment de les seues finalitats pròpies, en especial al finançament del pla 
cameral de promoció de les exportacions i de la funció de col·laboració amb les 
administracions competents en les tasques de formació a què es refereix el 
paràgraf f de l’apartat 1 i el paràgraf d de l’apartat 2 de l’article 2 de l’LBCC. 

L’atribució dels ingressos per les quotes camerals recaptades es realitzarà de la següent 
manera: 

- El 6% del ingressos correspondran al Consell Superior de Cambres. 

- La porció restant de les quotes serà distribuïda entre les Cambres de Comerç en 
la demarcació de les quals hi haja establiments, delegacions o agències de la 
persona física o jurídica, segons els criteris que establisca el Ple del Consell 
Superior de Cambres, si bé la porció corresponent a la Cambra del domicili de 
l’empresari social o individual no podrà ser inferior al 30% de la quota total. 

- El Ple del Consell de Cambres podrà decidir que un percentatge de les quotes 
recaptades s’ingresse en un fons intercameral per a la seua atribució a cadascuna 
de les Cambres en funció del percentatge que represente el nombre de membres 
que tinguen el seu domicili fiscal en cadascuna de les circumscripcions 
territorials de cada Cambra respecte al total de membres. El Ple del Consell 
Superior de Cambres aprovarà les normes de funcionament d’aquest fons. 

3.6 Règim pressupostari, comptable i de control financer de les Cambres 

L’article 31 de l’LCC estableix que les Cambres elaboraran pressuposts ordinaris i 
extraordinaris, i correspon a la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç establir les 
instruccions per a la seua formalització i liquidació. Les plens de les Cambres han de 
sotmetre’s a l’aprovació de la dita Conselleria, tant els pressuposts com la seua 
liquidació, que presentaran acompanyada de l’informe d’auditoria. Quant a això, 
l’article 39.3 de l’RLCC concreta que l’aprovació correspon a la Direcció General de 
Comerç i Consum. 

L’article 39.4 del citat RLCC 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. 

Les Cambres formalitzaran, també, els pressuposts extraordinaris per a la resolució 
d’obres i serveis no prevists en el pressupost ordinari, que hauran de ser elevats per a la 
seua aprovació a la citada Direcció General. L’aprovació de la Direcció General de 
Comerç i Consum, en ambdós casos, es troba concedida si, en el termini d’un mes no 
s’haguera formulat cap objecció. 

Les Cambres estan obligades a mantenir un sistema comptable que indique i permeta 
conèixer el moviment d’entrades, ingressos i despeses, i les variacions del seu 
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patrimoni, d’acord amb les instruccions que hi assenyale la Conselleria d’Economia, 
Indústria i Comerç, com expressa l’article 32 de l’LCC i l’article 39.2 de l’RLCC. 

En aquest sentit, en la resolució de la Direcció General d’Indústria i Comerç de 2 de 
desembre de 2005 es van aprovar les normes de gestió econòmica i financera i el 
Manual de comptabilitat de les Cambres i del Consell de Cambres, així com el 
calendari per a la presentació comptable i pressupostària i l’auditoria externa. 

Cal significar que la citada resolució va ser modificada per la resolució de la directora 
general de Comerç i Consum de 25 de setembre de 2008, fonamentalment per a adaptar 
el manual de comptabilitat al nou Pla General de Comptabilitat, aprovat mitjançant 
Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, que va entrar en vigor l’1 de gener de 
2008. 

La Llei no considera, però, un termini per a la presentació per les Cambres dels seus 
comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, als efectes de la fiscalització, ni els 
destinataris dels informes resultants. 

L’article 31.3 de l’LCC i l’article 39.4 de l’RLCC estableixen que la liquidació dels 
comptes anuals que han de presentar-se per a l’aprovació de la Direcció General de 
Comerç i Consum, estaran acompanyats de l’informe d’auditoria de comptes 
corresponent. 

En aquest sentit, la resolució de la directora general de Comerç i Consum de 25 de 
setembre de 2008, és més precisa en establir que els comptes anuals se sotmetran a un 
informe d’auditoria externa, amb caràcter previ a la seua presentació per a l’aprovació, 
que s’haurà d’ajustar al que estableix el capítol I del Text Refós de la Llei d’Auditoria 
de Comptes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2011, d’1 de juliol. 

Les Cambres i el Consell de Cambres hauran d’aportar també un informe adjunt emés 
per una empresa externa d’auditoria en el qual consten necessàriament dues opinions: 
una, respecte del compliment dels requisits d’autofinançament i de distribució de la 
recaptació del recàrrec de l’Impost sobre Societats; i una altra, sobre el grau de 
compliment de les recomanacions d’informes anteriors i de les indicacions de l’òrgan 
tutelar. 

En la normativa vigent no s’indica de forma expressa que es remetran els citats informes 
a la Sindicatura de Comptes, tot i que cap entendre que les Cambres han d’adjuntar-los 
als comptes anuals que presenten. 

Pel que fa al control de l’activitat financera de les Cambres, en la redacció vigent fins al 
dia 2 de desembre de 2010 de l’article 23 de l’LBCC, s’indicava que corresponia a la 
Sindicatura de Comptes la fiscalització superior de la destinació donada a les quantitats 
percebudes per les Cambres com a rendiments del recurs cameral. 

Amb independència de la supressió de la menció anterior, interessa ressaltar que 
l’article 31.2 de l’LCC, que no ha experimentat cap modificació, indica que correspon a 
la Sindicatura de Comptes la fiscalització superior de la destinació donada a totes les 



Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2011 

- 17 - 

quantitats percebudes per les Cambres, en els termes establits en la Llei de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes. 

En últim lloc cal destacar que l’article 34 de l’LCC estableix que la Conselleria 
d’Economia, Indústria i Comerç podrà sotmetre a control financer la gestió econòmica 
de les Cambres de Comerç, directament o través d’auditoria de comptes, quan supòsits o 
circumstàncies excepcionals així ho aconsellen.  
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4. COMPTES ANUALS DE LES CAMBRES I DEL CONSELL DE 
CAMBRES 

4.1 Composició 

Les cinc Cambres de la Comunitat Valenciana i el Consell de Cambres han presentat els 
seus comptes anuals de l’exercici de 2011, juntament amb els informes d’auditoria 
externa realitzats per empreses d’auditoria, en la Sindicatura de Comptes en els dates 
que recullen els apartats 5.4 i 6.2 de l’Informe. 

En virtut del que disposa el Manual de comptabilitat de les Cambres, en els comptes 
anuals d’aquestes entitats s’integren, amb caràcter general, els següents documents: 

- Balanç 

- Compte de pèrdues i guanys 

- Estat de canvis en el patrimoni net 

- Estats de fluxos d’efectiu 

- Memòria que recull la informació sobre la liquidació del pressupost 

Aquests documents formen una unitat i han de ser redactats amb claredat i mostrar la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de cadascuna de les 
Cambres. 

La normativa que regula el pressupost de les Cambres disposa que el Consell de 
Cambres presentarà anualment davant la Direcció General de Comerç i Consum, al llarg 
del tercer trimestre de l’any següent, la informació agregada dels balanços, compte de 
pèrdues i guanys, pressupost definitiu i liquidació pressupostària de les Cambres i del 
propi Consell de Cambres. 

A partir dels documents presentats en la Sindicatura de Comptes hem elaborat els 
quadres 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 de l’Informe que mostren, respectivament els balanços, els 
comptes de pèrdues i guanys, els estats de canvis en el patrimoni net i els estats de 
fluxos d’efectiu individuals de les Cambres i del Consell de Cambres. En l’última 
columna dels dits quadres mostrem les xifres agregades. 

El Consell de Cambres i les Cambres d’Alcoi i Oriola utilitzen, per concórrer les 
circumstàncies previstes, els models de comptes abreujats, i no resulta obligatòria 
l’elaboració de l’estat de fluxos d’efectiu, en aquests casos. 

4.2 Balanç 

El quadre 4.1 mostra els balanços individuals i l’agregat de les cinc Cambres i del 
Consell de Cambres, amb l’estructura percentual dels elements respectius. 

L’actiu agregat mostra que el no corrent representa el 59,5% del total; i el corrent, el 
40,5%. El component més significatiu de l’actiu agregat és l’“Immobilitzat material”, 
que representa el 57,5% del total. En l’actiu corrent destaquen els capítols de “Deutors 
comercials i d’altres”, “Inversions financeres a curt termini” i “Deutors per recurs 
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cameral permanent”, que representen els respectius percentatges del 15,6%, 12,6% i 
9,9% del total actiu agregat. 

Quan a l’agregat, el patrimoni net representa el 80,3%; el passiu no corrent, el 3,6%; i el 
passiu corrent, el 16,1%. Podem destacar que els “Fons propis” representen el 60,5% 
del total i és també significatiu l’epígraf de “Subvencions, donacions i llegats rebuts”, 
que representa el 20%. 

4.3 Compte de pèrdues i guanys 

El quadre 4.2 mostra els comptes de pèrdues i guanys individuals i l’agregat de les cinc 
Cambres i Consell de Cambres. 

El resultat agregat de l’exercici de 2011 és una pèrdua de 3.904.440 euros, enfront dels 
beneficis de 750.394 euros i 11.146.771 euros dels exercicis de 2010 i 2009, 
respectivament. Totes les entitats han obtingut resultats negatius en 2011, i en destaquen 
les pèrdues de la Cambra de València, per un import de 2.612.405 euros. 

Entre els ingressos agregats destaquen els corresponents a l’“Import net de la xifra de 
negocis”, que arriba a  una xifra de 24.724.823 euros, un 16% inferior a l’obtinguda en 
l’exercici de 2010, que comprenen principalment els derivats del recurs cameral 
permanent. 

D’altra banda, l’epígraf de “D’altres ingressos d’explotació”, que puja a 6.922.242 
euros, està constituït fonamentalment per les subvencions d’explotació incorporades al 
resultat de l’exercici. Podem destacar que, respecte de l’exercici de 2010, aquests 
ingressos han disminuït un 16%, i que continua la senda de reducció que en l’exercici 
anterior va ser del 21%. 

En les despeses agregades destaquen les de personal, que pugen a 20.244.468 euros, i 
les de d’altres despeses d’explotació, que tenen un import de 13.724.934 euros. 

4.4 Estat de canvis en el patrimoni net 

El quadre 4.3 mostra els estats de canvis en el patrimoni net individuals i l’agregat de 
les cinc Cambres i del Consell de Cambres. 

Sumant al resultat agregat de 2011 els ingressos i despeses imputats directament al 
patrimoni net, i restant les transferències al compte de pèrdues i guanys, en ambdós 
casos principalment per les subvencions, obtenim el total agregat d’ingressos i despeses 
reconeguts, per un import negatiu de 4.463.186 euros, que sumat al patrimoni net ajustat 
a l’inici de 2011, per 127.010.170 euros, menys unes altres variacions per un import 
negatiu de 52.869 euros, conforma el patrimoni net agregat al final de 2011, per import 
de 122.494.115 euros. 
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4.5 Estat de fluxos d’efectiu 

El quadre 4.4 mostra els estats de fluxos d’efectiu individuals i l’agregat de les Cambres 
d’Alacant, Castelló i València. 

El nivell agregat d’aquestes tres Cambres mostra que l’efectiu o equivalents ha tingut 
una variació neta positiva durant l’exercici de 2011 per import de 894.409 euros.
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CAMBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Balanços a 31 de desembre de 2011 

               
ACTIU Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 

A) ACTIU NO CORRENT 1.647.516 66,4% 37.188.840 74,6% 11.118.621 59,7% 1.382.578 36,5% 39.142.506 54,1% 292.614 5.5% 90.772.675 59,5% 
I. Immobilitzat intangible 1.017 0% 1.689.789 3,4% 133.383 0,7% 0% 0% 36.809 0,1% 8.942 0,2% 1.869.940 1,2% 
II. Immobilitzat material 1.643.829 66,3% 35.050.958 70,3% 10.718.688 57,6% 1.366.770 36,1% 38.674.982 53,4% 281.508 5,3% 87.736.734 57,5% 
III. Inversions immobiliàries 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

IV. Inversions en unes altres cambres i assoc. 362 0% 178.457 0,4% 57.784 0,3% 2.116 0,1% 420.474 0,6% 0 0% 659.192 0,4% 

V. Inversions financeres a llarg termini 2.308 0,1% 269.636 0,5% 208.766 1,1% 13.693 0,4% 10.241 0% 0 0% 504.644 0,3% 
VI. Actius per impost diferit 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2.164 0% 2.164 0% 
B) ACTIU CORRENT 833.223 33,6% 12.666.741 25,4% 7.499.134 40,3% 2.407.008 63,5% 33.275.293 45,9% 5.025.763 94,5% 61.707.162 40,5% 
I. Actius no corrents mantinguts per a venda 0 0% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
II. Existències 464 0% 0 0 9.658 0,1% 350 0% 0 0% 0 0% 10.472 0% 
III. Deutors recurs cameral permanent 56.198 2,3% 4.968.823 10,0% 1.213.195 6,5% 261.908 6,9% 8.553.844 11,8% 0 0% 15.053.968 9,9% 
IV. Deutors comercials i d’altres 726.752 29,3% 6.941.679 13,9% 4.550.825 24,4% 1.054.468 27,8% 5.810.839 8,0% 4.715.582 88,7% 23.800.145 15,6% 
V. Inversions en unes altres cambres i assoc. 0 0% 0 0% 2.000 0% 0 0% 0  0% 0 0% 2.000 0% 
VI. Inversions financeres a curt termini 0 0% 4.768 0% 0 0% 604.906 16,0% 18.505.927 25,6% 130.297 2,4% 19.245.898 12,6% 
VII. Periodificacions a curt termini 642 0% 67.631 0,1% 0 0% 235 0% 1.937 0% 1.519 0% 71.964 0% 
VIII. Efectiu i d’altres actius líquids 49.167 2,0% 683.840 1,4% 1.723.455 9,3% 485.142 12,8% 402.746 0,6% 178.365 3,4% 3.522.715 2,3% 

TOTAL ACTIU 2.480.739   49.855.581   18.617.754   3.789.586   72.417.799   5.318.377   152.479.837   
                   

PATRIMONI NET I PASSIU Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 

A) PATRIMONI NET 1.931.574 77,9% 42.357.272 85,0% 16.874.106 90,6% 2.273.541 60,0% 58.368.909 80,6% 688.712 12,9% 122.494.115 80,3% 
A-1) Fons propis 1.036.491 41,8% 25.971.295 52,1% 14.419.231 77,4% 1.690.065 44,6% 48.702.779 67,3% 466.894 8,8% 92.286.755 60,5% 
I. Capital 36.496 1,5% 1.479.601 3,0% 156.233 0,8% 21.366 0,6% 2.735.374 3,8% 63.560 1,2% 4.492.630 2,9% 
II. Reserves 1.038.502 41,9% 1.801.560 3,6% 133.938 0,7% 14.862 0,4% 48.579.810 67,1% 485.616 9,1% 52.054.288 34,1% 
III. Resultats d’exercicis anteriors 0 0,0% 22.861.699 45,9% 14.955.923 80,3% 1.894.288 50,0% 0 0,0% (67.633) (1,3%) 39.644.277 26,0% 
IV. Resultat de l’exercici (38.507) (1,6%) (171.565) (0,3%) (826.863) (4,4%) (240.451) (6,3%) (2.612.405) (3,6%) (14.649) (0,3%) (3.904.440) (2,6%) 
A-2) Ajusts per canvis de valor 0 0% (300.276) (0,6%) 0 0% (11.957) (0,3%) 0 0,0% 0  0% (312.233) (0,2%) 
A-3) Subvencions, donacions i llegats 895.083 36,1% 16.686.253 33,5% 2.454.875 13,2% 595.432 15,7% 9.666.130 13,3% 221.818  4,2% 30.519.592 20,0% 
B) PASSIU NO CORRENT 60.001 2,4% 1.633.891 3,3% 437.908 2,4% 989.727 26,1% 2.310.414 3,2% 0 0% 5.431.941 3,6% 
I. Provisions a llarg termini 0 0% 587.730 1,2% 0 0% 0 0% 2.304.414 3,2% 0 0% 2.892.144 1,9% 
II. Deutes a llarg termini 60.001 2,4% 1.046.161 2,1% 437.908 2,4% 989.727 26,1% 6.000 0% 0 0% 2.539.797 1,7% 
III. Deutes amb unes altres cambres i assoc. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
IV. Passius per impost diferit 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
V. Periodificacions a llarg termini 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
C) PASSIU CORRENT 489.164 19,7% 5.864.418 11,8% 1.305.740 7,0% 526.319 13,9% 11.738.476 16,2% 4.629.665 87.1% 24.553.782 16,1% 
I. Vinculats amb actius per a venda 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0  0% 0 0% 
II. Provisions a curt termini 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0  0% 0 0% 
III. Deutes a curt termini 18.794 0,8% 848.914 1,7% 12.893 0,1% 26.115 0,7% 72.014 0,1% 342.377  6,4% 1.321.106 0,9% 
IV. Deutes amb unes altres cambres i assoc. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3.813.606  71,7% 3.813.606 2,5% 
V. Creditors recurs cameral permanent 280.078 11,3% 2.749.089 0% 211.973 1,1% 322.579 8,5% 9.602.202 13,3% 0  0% 13.165.921 8,6% 
VI. Creditors comercials i d’altres 178.494 7,2% 2.197.289 4,4% 1.080.875 5,8% 58.781 1,6% 2.064.260 2,9% 473.682  8,9% 6.053.381 4% 
VII. Periodificacions a curt termini 11.798 0,5% 69.126 2,8% 0 0% 118.843 3,1% 0 0% 0 0% 199.767 0,1% 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 2.480.739  49.855.581  18.617.754  3.789.586  72.417.799  5.318.377  152.479.837  

Quadre 4.1 
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CAMBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Comptes de pèrdues i guanys de l’exercici de 2011 

 Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 

A) OPERACIONS CONTINUADES        

1) Import net de la xifra de negocis 181.807 7.504.698 3.984.620 249.441 12.226.966 577.291 24.724.823 

2) Treballs realitzats per l’entitat per a l’actiu 0 34.225 0 0 0 0 34.225 

3) Aprovisionaments (220) 0 (58.145) (6.347) (12.580) 0 (77.292) 

4) D’altres ingressos d’explotació 251.347 1.216.706 2.127.683 324.424 1.871.077 1.131.005 6.922.242 

5) Despeses de personal (262.993) (3.911.932) (4.175.560) (458.951) (10.495.764) (939.268) (20.244.468) 

6) D’altres despeses d’explotació (191.895) (4.323.541) (2.340.190) (318.356) (5.789.650) (760.762) (13.724.394) 

7) Amortització de l’immobilitzat (63.417) (1.079.987) (456.772) (46.502) (1.818.382) (67.428) (3.532.488) 

8) Imputació subvencions I. no f. 37.673 420.714 67.853 21.420 594.982 55.304 1.197.947 

9) Excessos de provisions 0,00 0 0 0 312.486 0 312.486 

10) Deterioració i resultat alienacions I. no F. 0,00 0 0 0 5.500 0 5.500 

10 bis) D’altres resultats 4.662 10.407 0 397 12.395 16 27.877 

A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (43.036) (128.710) (850.512) (234.472) (3.092.970) (3.842) (4.353.542) 

11) Ingressos financers 7.430 40.645 23.649 11.188 838.825 6.536 928.272 

12) Despeses financeres (2.902) (83.396) 0 (16.182) (7.451) (14.724) (124.654) 

13) Variació div. instruments financers 0 0 0 0 0 0 0 

14) Diferències de canvi 0 0 0 0 58 0 58 

15) Deterioració i resultat alienacions I.F 0 0 0 0 (165.985) 0 (165.985) 

A.2) RESULTAT FINANCER 4.529 (42.751) 23.649 (4.994) 665.447 (8.188) 637.691 

A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (38.507) (171.461) (826.863) (239.467) (2.427.523) (12.030) (3.715.851) 

16) Impost sobre beneficis 0 (103) 0 (985) (184.882) (2.619) (188.589) 

A.4) RESULTAT EXERCICI OPER. CONT. (38.507) (171.565) (826.863) (240.451) (2.612.405) (14.649) (3.904.440) 

B) OPERACIONS INTERROMPUDES 0 0 0 0 0 0 0 

17) Resultat exercici provinent oper. interrompudes 0 0 0 0 0 0 0 

A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (38.507) (171.565) (826.863) (240.451) (2.612.405) (14.649) (3.904.440) 

Quadre 4.2 
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CAMBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Estat de canvis en el patrimoni net de l’exercici de 2011 

 Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 

A) ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES        

A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (38.507) (171.565) (826.863) (240.451) (2.612.405) (14.649) (3.904.440) 

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net:        

I. Per valoració d’instruments financers 0 (317.589) 0 0 0 0 (317.589) 

II. Subvencions, donacions i llegats rebuts 0 573.958 0 0 203.668 0 777.626 

III. Per guanys i pèrdues actuarials i d’altres 0 179.165 0 0 0 0 179.165 

IV. Efecte impositiu 0 0 0 0 0 0 0 

B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMP. DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET 0 435.533 0 0 203.668 0 639.201 

Transferències al compte de pèrdues i guanys:        

V. Per valoració d’instruments financers 0 0 0 0 0 0 0 

VI. Subvencions, donacions i llegats rebuts (37.673) (420.714) (67.853) (21.420) (594.982) (55.304) (1.197.947) 

VII. Efecte impositiu 0 0 0 0 0 0 0 

C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PG (37.673) (420.714) (67.853) (21.420) (594.982) (55.304) (1.197.947) 

D) TOTAL D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (76.181) (156.746) (894.716) (261.872) (3.003.719) (69.953) (4.463.186) 

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET        

SALDO FINAL ANY 2009 2.016.055 42.796.261 17.676.427 2.533.518 60.502.923 901.265 126.426.449 
I. Ajusts per canvis de criteri 0 0 0 0 0 0 0 

II. Ajusts per errors 0 0 0 (1.203) 0 0 (1.203) 

SALDO AJUSTAT INICI ANY 2010 2.016.055 42.796.261 17.676.427 2.532.316 60.502.923 901.265 126.425.246 

I. Total ingressos i despeses reconegudes (2.056) (689.951) 92.395 (2.639) 898.935 (129.661) 167.024 

II. Operacions amb socis o propietaris 0 0 0 0 0 0 0 

III. D’altres variacions del patrimoni net 0 442.376 0 25.634 (29.230) (38.668) 400.112 

SALDO FINAL ANY 2010 2.013.999 42.548.685 17.768.822 2.555.311 61.372.628 732.936 126.992.382 
I. Ajusts por canvis de criteri 0 0 0 0 0 0 0 
II. Ajusts per errors 0 0 0 (7.941) 0 25.729 17.788 
SALDO AJUSTAT INICI ANY 2011 2.013.999 42.548.685 17.768.822 2.547.370 61.372.628 758.665 127.010.170 
I. Total ingressos i despeses reconeguts (76.181) (156.746) (894.716) (261.872) (3.003.719) (69.953) (4.463.186) 
II. Operacions amb socis o propietaris 0 0 0 0 0 0 0 
III. D’altres variacions del patrimoni net (6.245) (34.667) 0 (11.957) 0 0 (52.869) 

SALDO FINAL ANY 2011 1.931.574 42.357.272 16.874.106 2.273.541 58.368.909 688.712 122.494.115 

Quadre 4.3 



̮尐

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2011 

- 24 - 

CAMBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Estat de fluxos d’efectiu de l’exercici 2011 

 Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 

A) FLUXOS D’EFECTIU ACTIVITATS EXPLOTACIÓ        

1. Resultat de l’exercici abans d’imposts  (171.461) (826.863) 
 

(2.427.523) 
  

(3.425.847) 

2. Ajusts del resultat  1.389.332 503.499 
 

(421.560) 
 

1.471.271 

3. Canvis en el capital corrent  (1.619.931) 444.524 
 

2.282.172 
 

1.106.765 

4. D’altres fluxos d’efectiu activitats explotació  (23.258) 23.649 
 

646.492 
 

646.883 

5. Fluxos d’efectiu activitats explotació  (425.320) 144.810 
          

79.581 
 

(200.929) 

        

B) FLUXOS D’EFECTIU ACTIVITATS INVERSIÓ        

6. Pagaments per inversions  (468.186) (9.576) 
        

(126.779) 
 

(604.541) 

7. Cobraments per desinversions  1.316.158 992.163 
          

26.817 
 

2.335.138 

8. Fluxos d’efectiu activitats inversió  847.972 982.587 
                   

(99.962) 
 

1.730.597 

        

C) FLUXOS D’EFECTIU ACTIVITATS FINANÇAMENT        

9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni  573.958 (67.853) 
     

203.668 
 

709.772 

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer  (679.259) (665.830) 
          

0 
 

(1.345.089) 

11. Pagaments per dividends i remuneracions d’uns altres  0 0 
        

0 
 

0 

12. Fluxos d’efectiu activitats finançament  (105.301) (733.683) 
            

203.668 
 

(635.316) 

        

D) EFECTES DE LES VARIACIONS TIPUS DE CANVI  0 0             
58 

 58 

               
 

  

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA EFECTIU O EQUIVALENT  317.351 393.713   183.345  894.409 

    
                                          

 
  

Efectiu o equivalents al començament de l’exercici  366.489 1.331.742 
                        

219.401 
 

1.917.632 

Efectiu o equivalents al final de l’exercici  683.840 1.725.455 
                                   

402.746 
 

2.812.041 

        

Quadre 4.4
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5. CONSELL DE CAMBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

5.1 Conclusions generals de la fiscalització realitzada 

Pel que fa a la revisió financera, com a resultat del treball efectuat, amb l’abast 
assenyalat en l’apartat 2 de l’Informe, s’ha posat de manifest una circumstància que 
afecta de forma significativa l’adequació dels epígrafs del “Balanç de deutors 
comercials i d’altres comptes per cobrar” i “Deutes amb unes altres cambres i entitats 
associades a curt termini”, als principis comptables d’aplicació i a l’adequada 
presentació dels comptes anuals. 

L’Entitat no comptabilitza les subvencions concedides per la Generalitat que es 
troben pendents de cobrament, per la part corresponent a les Cambres beneficiàries, 
ni la memòria dels comptes anuals ofereix un desglossament del seu import per 
cadascuna, cosa que incompleix la normativa comptable, conformement detallem en 
l’apartat 5.2. 

L’efecte d’aquesta circumstància comporta que en el balanç, els epígrafs “Deutors 
comercials i d’altres comptes per a cobrar” de l’actiu corrent i “Deutes amb unes 
altres cambres i entitats associades a curt termini” del passiu corrent, es troben 
ambdós infravalorats en 5.893.760 euros, alhora que la memòria es presenta de forma 
incompleta. 

Amb independència de la circumstància anterior, interessa ressaltar els següents 
aspectes d’interés posats de manifest en el curs de la fiscalització realitzada: 

- Els convenis en els quals s’instrumenten les subvencions nominatives de la 
Generalitat concedides conjuntament al Consell de Cambres i les Cambres, es 
formalitzen amb posterioritat a la realització de les actuacions 
subvencionables, en un nombre significatiu d’aquestes actuacions, situació 
que hauria de ser esmenada, segons que detallem en l’apartat 5.2. 

- Els saldos per a cobrar de la Generalitat i els saldos per a pagar a les 
Cambres, es classifiquen en el balanç com a actius i passius corrents, malgrat 
que en els últims exercicis las seua extinció s’ha produït en un termini 
superior a un any. En conseqüència, qualsevol anàlisi del fons de maniobra de 
l’Entitat ha de tenir en compte aquesta incertesa derivada de l’actual context 
de dificultats per a l’obtenció de liquiditat de les comunitats autònomes, 
conformement indiquem en l’apartat 5.3. 

Pel que fa a la revisió del compliment de la legalitat, com a resultat del treball 
efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2 de l’Informe, no s’han posat de 
manifest, durant l’exercici de 2011, incompliments significatius de la legalitat, quant 
a la revisió formal dels comptes del Consell de Cambres. 
  



관�

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2011 

- 26 - 

5.2 Subvencions rebudes de la Generalitat 

El Consell de Cambres té com a funció principal la de representar el conjunt de les 
Cambres de la Comunitat Valenciana davant les administracions públiques, alhora 
que s’encarrega de tramitar programes públics d’ajudes a empreses. 

En aquest sentit, els pressuposts de la Generalitat inclouen determinats programes 
públics, en forma de subvencions nominatives al Consell de Cambres, posteriorment 
instrumentades en convenis, en els quals les Cambres són també beneficiàries, en la 
mesura que executen les actuacions subvencionades per delegació. 

Un detall d’aquestes subvencions nominatives en favor del Consell de Cambres 
incloses en els pressuposts inicials de la Generalitat i en les previsions de dues 
entitats dependents, corresponents als exercicis de 2010 i 2011, és el següent, amb 
les xifres expressades en euros: 

 

 Subvencions nominatives 

Origen 2010 2011 

Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació 2.950.000 2.270.000 

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 1.736.440 1.265.720 

Generalitat. Secció 20, Despeses diverses 539.070 293.050 

Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVOF) 270.000 189.000 

Institut Valencià de l’Exportació, SA (IVEX) 75.000 100.000 

Conselleria d’Educació 84.250 70.000 

Total 5.654.760 4.187.770 

Quadre 5.1 

El Consell de Cambres actua simultàniament com a beneficiari i com a col·laborador 
en la gestió de les dites subvencions en representació de les cambres beneficiàries. 
D’aquesta forma, quan el Consell de Cambres rep els fons, una part es queda en la 
seua tresoreria i una altra ha de lliurar-se a les Cambres. 

S’ha efectuat una conciliació dels saldos entre el Consell de Cambres i les Cambres 
per les subvencions referides i com a resultat del treball realitzat s’ha posat de 
manifest que en data 31 de desembre de 2011, les Cambres tenien pendent de 
cobrament del Consell de Cambres un import de 9.674.922 euros, encara que 
figurava en passiu corrent de l’Entitat només un import de 3.781.162 euros. 

La citada quantia es correspon amb les subvencions sobrades de la Generalitat, que el 
Consell de Cambres té pendent de lliurar a les Cambres, segons el següent detall, en 
funció de l’any de la signatura del conveni, i per Cambres, amb les xifres 
expressades en euros: 
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 Subvencions de Cambres cobrades pel Consell de Cambres 

Cambres 2008 2009 2010 Total 

Cambra d’Alcoi 0 26.719 25.324 52.043 

Cambra d’Alacant 201.714 860.830 114.583 1.177.127 

Cambra de Castelló 91.386 580.175 87.977 759.538 

Cambra d’Oriola 540 4.630 22.882 28.052 

Cambra de València 323.347 1.266.582 174.473 1.764.402 

Total 616.987 2.738.936 425.239 3.781.162 

Quadre 5.2 

En els convenis subscrits pel Consell de Cambres amb la Generalitat no s’estableix el 
període ni les condicions de lliurament dels fons subvencionats a les cambres 
beneficiàries, degut a què el Consell de Cambres no encaixa exactament en la figura 
d’entitat col·laboradora, com defineix l’article 12 de l’LGS. 

Considerem, però, que en la mesura que es lliuren i es distribueixen fons a les 
cambres beneficiàries i es col·labora en la gestió de les subvencions, seria d’aplicació 
allò que disposen els articles 15 i 16 de l’LGS, relatius a l’obligació d’incloure en el 
conveni les condicions de dipòsits dels fons rebuts i el seu termini de lliurament. 

Cal fer notar, en aquest sentit, que les normes generals de funcionament intern per a 
la gestió de convenis i subvencions entre el Consell de Cambres i les Cambres, 
aprovades en la sessió de la Comissió Executiva del Consell de Cambres, de data 5 
de juliol de 2000, estableixen que el Consell de Cambres actua, en tots els casos, com 
un mer intermediari en la liquidació de l’activitat. 

Per tant, la retenció dels imports deguts a les Cambres implica deixar d’actuar com 
un mer intermediari, per la qual cosa recomanem que s’adopten els acords oportuns 
per a ajustar-se a la normativa mencionada, o per a establir unes condicions de 
termini de lliurament i de dipòsit de tots els fons. 

En definitiva, el Consell de Cambres no comptabilitza en el passiu corrent del seu 
balanç les subvencions concedides per la Generalitat i les seues entitats dependents, 
que per 5.893.760 euros es troben pendents de cobrament, ni ofereix un detall per 
Cambres en la nota de la memòria 16.b dels seus comptes anuals, quant a les 
subvencions. 

Aquesta circumstància representa un incompliment significatiu d’allò que disposa el 
marc conceptual del manual de comptabilitat, quant a la rellevància i fiabilitat de la 
informació, als principis de la meritació i de no compensació, així com als criteris de 
reconeixement dels actius i els passius. 
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En conseqüència amb l’expressat, l’actiu corrent i el passiu corrent es troben 
infravalorats en 5.893.760 euros, en els epígrafs “Deutors comercials i d’altres 
comptes per a cobrar” i “Deutes amb unes altres cambres i entitats associades a curt 
termini”, respectivament. 

En el mateix sentit també s’incompleix el contingut de la nota 26 del model de la 
memòria dels comptes anuals recollit en el citat manual de comptabilitat, que obliga 
a oferir un detall de les subvencions pendents de cobrament per cadascuna de les 
Cambres. 

Un detall per beneficiaris, de les subvencions conjuntes que es troben pendents de 
pagament per la Generalitat i dues entitats dependents, en la data de tancament de 
l’exercici de 2011, és el que detallem  tot seguit, amb les xifres expressades en euros: 

 

 Subvencions conjuntes pendents de pagament 

Beneficiaris 2009 2010 2011 Total 

Cambra d’Alcoi 121.935 177.191 93.819 392.945 

Cambra d’Alacant 405.907 673.386 525.521 1.604.814 

Cambra de Castelló 240.627 440.739 464.049 1.145.415 

Cambra d’Oriola 107.590 153.577 105.786 366.953 

Cambra de València 552.553 1.021.779 809.301 2.383.633 

Subtotal Cambres 1.428.612 2.466.672 1.998.476 5.893.760 

Consell de Cambres 306.108 503.304 307.689 1.117.101 

Total 1.734.720 2.969.976 2.306.165 7.010.861 

Quadre 5.3 

En l’apartat 5.3 de l’Informe resumim el treball de conciliació realitzat entre l’import 
total indicat en el quadre anterior, més les subvencions pròpies del Consell de 
Cambres, amb els registres comptables de la Generalitat i de dues entitats 
dependents. 

El Consell de Cambres, d’altra banda, registra en l’epígraf “D’altres ingressos 
d’explotació” del seu compte de pèrdues i guanys, totes les subvencions que com a 
beneficiari li corresponen, i el seu import és d’1.131.005 euros en l’exercici de 2011. 

Hem revisat una mostra de cinc convenis corresponents a l’exercici de 2011, que 
representen una quantia de 728.809 euros, així com unes altres quatre subvencions 
d’exercicis anteriors, per una quantia de 2.391.150 euros, en els quals hem 
comprovat l’adequat registre comptable, la inclusió en el registre de convenis i el seu 
compliment. 
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Amb independència que es tracta de subvencions nominatives previstes en els 
pressuposts de la Generalitat, en dos dels tres convenis formalitzats amb la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, la data límit per a la justificació de les 
despeses elegibles era coincident amb la data de la signatura del conveni. En aquest 
sentit, hem comprovat que aquesta circumstància es produeix, quant menys, des de 
l’exercici de 2009 i es produeix també quant als convenis formalitzats amb unes 
altres Conselleries. 

Recomanem que el Consell de Cambres realitze totes les actuacions que es troben al 
seu abast per tal que els convenis es formalitzen en uns terminis adequats i que 
contribuïsquen a evitar els riscs que es deriven de la realització d’unes determinades 
actuacions, sense comptar amb una raonable seguretat jurídica i financera. 

D’altra banda interessa destacar que en data 29 de desembre de 2011 es va signar un 
protocol general entre la Generalitat i el Consell de Cambres per a la col·laboració en 
actuacions d’impuls i suport a l’activitat empresarial a la Comunitat Valenciana, amb 
una vigència de quatre anys dels de la seua signatura. 

L’esmentat protocol estableix una estratègia de cooperació de llarg abast, dirigida a 
definir la col·laboració de les Cambres amb les polítiques de la Generalitat, a fi de 
facilitar la recuperació econòmica, la creació d’ocupació, la millora de la 
competitivitat empresarial, la internacionalització i la formació del capital humà de 
les empreses. 

El protocol signat expressa, a més a més, que és un objectiu de la Generalitat la 
consolidació dels catàlegs de serveis i activitats públiques que desenvolupen les 
Cambres, que siguen accessibles a totes les empreses de la Comunitat Valenciana, en 
especial a les petites i mitjanes, el de recolzar la transformació de l’actual model 
cameral que exigeix l’aportació de nous recursos financers, per a sostenir la capacitat 
i l’eficiència de les Cambres, en la seua condició de proveïdores de serveis, tant de 
públics com de mercat, adaptats a les necessitats de les empreses. 

5.3 Deute de la Generalitat amb el Consell de Cambres 

Un detall dels imports per a a cobrar de la Generalitat i de dues entitats dependents, 
tot distingint entre el Consell de Cambres i les Cambres, i l’any de la seua meritació, 
en data 31 de desembre de 2011, és el que recollim tot seguit, amb les xifres 
expressades en euros: 
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 Deute de la Generalitat i entitats que en depenen 

Concepte 2009 2010 2011 Total 

Subvenció despeses de funcionament 700.000 570.000 420.000 1.690.000 

Subvencions convenis conjunts 306.108 503.304 307.689 1.117.101 

D’altres subvencions pròpies i d’altres conceptes 224.179 238.209 488.548 950.936 

Consell de Cambres. Saldos en balanç 1.230.287 1.311.513 1.216.237 3.758.037 

Cambres. Convenis no registrats en balanç 1.428.612 2.466.672 1.998.476 5.893.760 

Total 2.658.899 3.778.185 3.214.713 9.651.797 

Quadre 5.4 

L’import corresponent al Consell de Cambres es troba registrat en la partida 
“D’altres deutors” de l’epígraf “Deutors comercials no corrents i d’altres comptes per 
a cobrar” de l’actiu corrent del balanç. 

Un detall de la conciliació entre els comptes anuals del Consell de Cambres i els 
registres comptables de la Generalitat i dues entitats dependents és el que recollim tot 
seguit, amb les xifres expressades en euros: 

 

Conceptes Import 

Deute de la Generalitat i dues entitats que en depenen, segons el quadre 5.4 9.651.797 

Pagaments de la Generalitat el 29/12/2011 per convenis 2009, cobrats el 3/01/2012 (2.660.098) 

Subvencions meritades no registrades per la Generalitat (335.418) 

D’altres diferències Generalitat 1.199 

D’altres diferències IVEX (884) 

Deute de la Generalitat i dues entitats que en depenen, segons aquestes entitats 6.656.596 

Quadre 5.5 

En l’exercici de 2011, si s’inclou l’import cobrat pel Consell el 3 de gener de 2012, 
la Generalitat ha efectuat pagaments per convenis per un import total de 5.051.987 
euros, que es correspon principalment amb subvencions de l’exercici de 2009 i 
anteriors, dels quals 1.497.657 euros corresponien al Consell de Cambres, i 
3.554.330 euros corresponien a les Cambres. Cal dir que es troben pendents de 
pagament per la Generalitat i dues entitats dependents la pràctica totalitat de les 
subvencions corresponents als exercicis de 2010 i 2011. 

L’import cobrat amb destinació a les Cambres, per una xifra de 3.554.330 euros, ha 
sigut transferit en la seua pràctica totalitat a les Cambres, per a la liquidació de 
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convenis endarrerits o com a part dels convenis pagats per la Generalitat en l’any 
2011, i queda pendent de liquidar un import d’1.950.859 euros, corresponents a 
aquests convenis. 

Les retencions que realitza el Consell de Cambres respecte de les subvencions 
cobrades de la Generalitat que han de lliurar a les Cambres, li permet de no 
augmentar el seu endeutament amb entitats de crèdit, mentre espera el cobrament de 
les subvencions que n’és beneficiari i que han de ser transferides per la Generalitat. 

En qualsevol cas, i amb independència que les subvencions són operacions 
vinculades al cicle normal d’explotació, de les circumstàncies descrites i dels distints 
mecanismes que des de l’Estat s’estan aprovant per a facilitat la liquiditat a les 
comunitats autònomes, no hi ha una seguretat sobre el fet que els deutes per les 
subvencions pendents de cobrament s’extingiran i liquidaran en l’exercici de 2012. 

La conseqüència del que hem expressat és que cal ressaltar que els actius i passius 
corrents analitzats en aquest apartat i en l’apartat 5.2 de l’Informe es troben afectats 
per les dites circumstàncies que, en cas que es confirmen, podrien comportat la seua 
extinció a llarg termini. 

5.4 Revisió formal dels comptes anuals 

Els comptes anuals de l’exercici de 2011 del Consell de Cambres van ser aprovats 
pel Comité Executiu del Consell en data 21 de maig de 2012, encara que no van ser 
aprovats pel Ple fins la sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2012, i van ser 
retuts a la Sindicatura de Comptes el 2 d’octubre de 2012. 

Els comptes anuals van ser presentats en la Direcció General de Comerç i Consum 
per a la seua aprovació en data 2 d’octubre de 2012, sense ajustar-se al termini 
establit en l’article 39.4 de l’RGCC, que disposa la seua presentació fins al dia 1 de 
juliol de 2012. Cal fer notar que els comptes anuals s’entenen aprovats quan haja 
transcorregut el termini d’un mes sense que la citada Direcció General hi haja 
presentat objeccions. 

Hem comprovat que els comptes anuals del Consell de Cambres han sigut elaborats, 
amb caràcter general, amb els models prevists per la normativa comptable 
d’aplicació, llevat de la circumstància descrita en l’apartat 5.2 de l’Informe, i hem 
constatat que l’informe d’auditoria emés per l’empresa d’auditoria contractada, que 
s’adjunta als comptes anuals de l’exercici de 2011, mostra un opinió favorable sobre 
els dits comptes. 

El síndic major de comptes, en escrit de 10 de maig de 2012, va informar al 
responsable del Consell de Cambres de la publicació de l’informe corresponent a 
l’exercici de 2010, en el qual l’Entitat va ser objecte de control formal, alhora que li 
sol·licitava que comunicara a aquesta Sindicatura de Comptes les mesures adoptades 
o en estudi per a esmenar les incidències assenyalades en el citat informe. 

La directora general del Consell de Cambres, mitjançant escrit de data 1 de juny de 
2012, va comunicar les mesures adoptades pel Consell de Cambres, alhora que va 



뭠ء

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2011 

- 32 - 

remetre les noves instruccions de contractació de l’Entitat, sense fer referència a la 
resta de circumstàncies relatives al perfil de contractant. 

En la fiscalització realitzada hem comprovat que el Consell de Cambres ha resolt els 
següents incompliments de la normativa vigent i ha implementat les següents 
recomanacions que es recollien l’informe de fiscalització de l’exercici de 2010 
referits al perfil de contractant i instruccions de contractació: 

- Hem comprovat que en el perfil de contractant s’han publicat les 
adjudicacions del contractes, d’acord amb el que disposa l’article 42.2 de 
l’LCSP. 

- S’ha inclòs en les instruccions de contractació una menció a l’obligatorietat 
de respectar els principis d’igualtat i no discriminació mitjançant la descripció 
de l’objecte del contracte, garanties per a la llibertat d’accés i de la prohibició 
de facilitar informació que puga proporcionar avantatges a determinats 
licitadors. 

- En les instruccions de contractació es regula amb detall el principi de 
confidencialitat que exigeix l’article 175 de l’LCSP per a garantir la seua 
aplicació. 

- Es fa constar expressament en les instruccions de contractació l’obligació de 
justificar les necessitats prèvies que ha de satisfer el contracte i el 
procediment per a fer-ho. 

- Les instruccions de contractació recullen de forma expressa el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits. 

- Les instruccions de contractació estableixen els criteris objectius aplicables a 
la valoració d’ofertes i garanteixen els respecte als principis de transparència, 
no discriminació, igualtat de tractament i avaluació en condicions de 
competència efectiva. 

Hem comprovat que el Consell de Cambres no ha resolt l’incompliment de la 
normativa referit a què el perfil de contractant en la seua seu electrònica no té 
segellat de temps, cosa que incompleix els requisits establits en l’LCSP per a garantir 
de forma fefaent la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 

A més a més, el Consell de Cambres no ha implementat la recomanació referida a 
què les instruccions de contractació i els documents publicats en el perfil de 
contractant siguen signades electrònicament per a millorar les garanties respecte a 
l’autenticitat i integritat dels documents publicats, garanties previstes en l’LCSP i en 
la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic del Ciutadans als Serveis Públics. 

Pel que fa a la revisió del compliment de la legalitat, cal ressaltar que la Disposició 
Transitòria 1.3 del Reial Decret-Llei 13/2010, de 3 de desembre, que modifica 
l’LBCC, estableix un règim transitori del recurs cameral, entre les línies generals del 
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qual està que a partit de l’1 de gener de 2011 només són electors de les Cambres de 
Comerç, Indústria i Navegació aquells que hagen manifestat prèviament la seua 
voluntat de ser-ho. 

En l’esmentat Reial Decret-Llei s’establia un termini, que va finalitzar el 3 de 
desembre de 2011, perquè les Cambres i el Consell de Superior adaptaren el 
contingut dels seus reglaments de règim interior al citat text legal, reglaments que 
havien de ser aprovats per la respectiva administració tutelant. 

En data 30 de novembre de 2011, la Direcció General del Consell de Cambres va 
remetre un escrit a la Direcció General de Comerç i Consum tot sol·licitant una 
pròrroga per a modificat el reglament de règim interior, tant el de les Cambres com el 
del propi Consell, sense que fins a la data del present Informe se n’haja obtingut 
resposta, tot i que cal fer notar que la Generalitat no és competent per a modificar 
una disposició establida en una norma de l’Estat. 

Els arguments continguts en la dita sol·licitud fan referència a què el legislador 
autonòmic no ha adaptat la seua normativa de Cambres a allò que disposa el Reial 
Decret-Llei 13/2010, de 3 de desembre, sent raonable esperar a què la tal modificació 
tinga lloc abans de reformar el reglament de règim interior, que el nou reglament de 
pertinença voluntària requereix la intervenció de fonts normatives d’origen divers, 
estatal i autonòmic, per la qual cosa mentre no es concrete el nou règim electoral, no 
té sentit exigir la dita adaptació, i que no existeix claredat ni en l’esfera estatal ni en 
l’autonòmica respecte del model de finançament cameral, una vegada eliminat el 
recurs cameral. 
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6. CAMBRES DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ 

6.1 Cambres sotmeses a revisió formal 

En l’exercici de 2011 hem realitzat una revisió formal dels comptes anuals de les 
Cambres, segons els objectius i procediments d’auditoria que descriuen els apartats 1 
i 2 de l’Informe. En l’exercici de 2010, les Cambres també van ser objecte d’un 
control formal. 

6.2 Conclusions generals de la fiscalització realitzada 

Pel que fa la revisió del compliment de la legalitat, les Cambres han incomplit 
l’apartat 3 de la Disposició Transitòria 1.3 del Reial Decret-Llei 13/2010, de 3 de 
desembre, que modifica l’LBCC, en no haver modificat el seu reglament de règim 
interior tot adaptant el seu contingut al que disposa la dita norma, en especial quant a 
l’actualització del cens d’electors, segons que detallem en l’apartat 5.4 de l’Informe. 

Els comptes anuals de l’exercici de 2011 de les Cambres, aprovats pels seus 
respectius òrgans, han sigut presentats a la Sindicatura de Comptes en les següents 
dates: 

- Cambra d’Alcoi: 10 de setembre de 2012 

- Cambra d’Alacant: 8 d’octubre de 2012 

- Cambra de Castelló: 16 d’octubre de 2012 

- Cambra d’Oriola: 13 de setembre de 2012 

- Cambra de València: 21 de juny de 2012 

Hem comprovat que els esmentats comptes anuals han sigut elaborats, amb caràcter 
general, d’acord amb els models prevists per la normativa comptable d’aplicació, i 
que els informes d’auditoria emesos per les empreses d’auditoria contractades, 
presentats juntament amb els comptes anuals de l’exercici de 2011 de les Cambres, 
mostren una opinió favorable sobre els dits comptes, en tots els supòsits. 

Les Cambres van remetre els seus comptes anuals de 2011 a la Direcció General de 
Comerç i Consum dins del termini previst per l’article 39.4 del Reglament General 
de Cambres de la Comunitat Valenciana, que va finalitzar el dia 1 de juliol de 2012, 
excepte la Cambra d’Oriola que va formalitzar aquest tràmit en data 13 de juliol de 
2012. Els comptes anuals han de considerar-se aprovats en la mesura que la citada 
Direcció General no hi ha formulat objeccions. 

El síndic major de comptes, en escrit de 10 de maig de 2012, va informar els 
responsables de les Cambres de la publicació de l’informe corresponent a l’exercici 
de 2010, alhora que els sol·licitava que comunicaren a aquesta Sindicatura de 
Comptes les mesures adoptades o en estudi per a resoldre les incidències 
assenyalades en el citat informe. 

Totes les Cambres han presentat diversos escrits on comunicaven les mesures 
adoptades, si bé a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d’Alacant, li vàrem 
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haver de trametre un nou escrit, en data 10 d’octubre de 2012, on reiteràvem 
l’anterior i li recordàvem la necessitat de comunicar a la Sindicatura de Comptes les 
mesures adoptades o les que d’ara endavant adopte respecte de les conclusions 
generals i recomanacions recollides en l’informe de 2010. 

En el marc de treball de la fiscalització realitzada hem comprovat que les Cambres 
han resolt un gran nombre d’incompliments i recomanacions relacionats amb les 
instruccions de contractació, amb l’aprovació, en l’exercici de 2012, de noves 
instruccions de contractació, amb la finalitat d’adaptar-se a l’LCSP, llevat de la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d’Oriola que no ha implementat les 
recomanacions recollides en l’informe de l’exercici de 2010. 

6.3 Cambra de Comerç i Indústria d’Alcoi 

En el seguiment dels incompliments i recomanacions recollits en els informes de 
fiscalització de la Cambra d’Alcoi corresponents a l’exercici de 2010 i exercicis 
anteriors, interessa fer notar que la Secretaria General de la Cambra, mitjançant escrit 
de data 22 de maig de 2012, ha traslladat les mesures adoptades, que han sigut 
objecte de comprovació en el curs de la fiscalització. 

En el control formal dels comptes anuals de la Cambra hem comprovat que s’ha 
implementat la recomanació recollida en l’informe de fiscalització de l’exercici de 
2010 referida a la necessitat d’ajustar els saldos de les partides de reserves i de 
resultats d’exercicis anteriors del patrimoni net i passiu del balanç de situació a les 
aplicacions del resultat que figuren en els comptes anuals aprovats pel Ple, alhora 
que s’ha formulat l’estat de canvis en el patrimoni net de manera consistent amb 
aquests saldos. 

Hem comprovat, d’altra banda, que la Cambra ha resolt  els següents incompliments i 
recomanacions de la normativa vigent, referits a les instruccions de contractació que 
recollíem en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2010: 

- S’ha modificat la normativa de contractació per a esmenar la incidència 
relativa a la falta d’una adequada menció a l’obligatorietat de respectar els 
principis d’igualtat i no discriminació, i la incidència relativa a la no regulació 
amb detall del principi de confidencialitat que exigeix l’article 175 de l’LCSP 
per a garantir la seua aplicació, en aportar la documentació justificativa. 

- S’ha regulat de forma expressa l’obligació de justificar les necessitats prèvies 
per a satisfer amb el contracte i el procediment per a fer-ho, alhora que s’han 
establit criteris objectius per a la valoració de les ofertes, a fi de garantir el 
respecte dels principis de transparència, no discriminació, igualtat de 
tractament i la seua avaluació en condicions de competència efectiva. 

- En el control formal dels comptes anuals de la Cambra hem comprovat que 
no s’ha implementat la recomanació recollida en l’informe de fiscalització de 
l’exercici de 2010 referida a què hauria de donar-se de baixa la subvenció 
pendent de l’Ajuntament d’Alcoi, atés que el dit import havia sigut denegat 
pel citat Ajuntament. L’Entitat ha comptabilitzat una provisió pel deute 
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pendent i ha prosseguit les gestions tendents a procurar el cobrament de la 
subvenció. 

Hem comprovat que no s’han resolt els incompliments de la normativa vigent i no 
s’han implementat les recomanacions recollides en l’informe de fiscalització de 
l’exercici de 2010, que indiquem tot seguit, referits al perfil de contractant i 
instruccions de contractació: 

- Pel que fa al perfil de contractant cal assenyalar que l’aplicació informàtica 
utilitzada pel la Cambra per a publicar el seu perfil de contractant en la seua 
seu electrònica no té segellat de temps, per la qual cosa no compleix els 
requisits establits en l’LCSP per a garantir fefaentment la data i termini de 
publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

- Quant a les instruccions de contractació recomanem que siguen signades 
electrònicament a fi de millorar les garanties respecte a l’autenticitat i 
integritat dels documents publicats prevists en l’LCSP i en la Llei 11/2007, de 
22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics. 

6.4 Cambra de Comerç i Indústria d’Oriola 

En el seguiment dels incompliments i recomanacions recollits en els informes de 
fiscalització de la Cambra d’Oriola corresponents a l’exercici de 2010 i exercicis 
anteriors, interessa fer notar que el president de la Cambra, mitjançant escrit de data 
7 d’agost de 2012, ha traslladat les mesures adoptades, que han sigut objecte de 
comprovació en el curs de la fiscalització. 

En el control formal dels comptes anuals de la Cambra hem comprovat que s’ha 
implementat una de les recomanacions recollides en l’informe de fiscalització de 
l’exercici de 2010, que es referia a la necessitat de realitzar els apunts comptables 
necessaris per a registrar adequadament les subvencions de capital. 

Pel que fa al control formal dels comptes anuals hem comprovat, a més a més, que la 
Institució no ha implementat les següents recomanacions que recollíem en l’informe 
de fiscalització de l’exercici de 2010: 

- Quant a la liquidació del pla cameral d’exportacions, la Cambra ha d’arribar a 
l’1% de provisió que li exigeix aquest pla. 

- En els expedients hauria de deixar-se constància, de forma fefaent, de 
l’aprovació de la despesa pel òrgans prevists en la normativa. 

Hem comprovat que no s’han resolt els incompliments de la normativa vigent i no 
s’han implementat les recomanacions recollides en l’informe de fiscalització de 
l’exercici de 2010, que indiquem tot seguit, referits al perfil de contractant i 
instruccions de contractació: 

- L’aplicació informàtica utilitzada per la Cambra per a publicar el seu perfil de 
contractant en la seua seu electrònica no té segellat de temps, cosa que 
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incompleix els requisits establits en l’LCSP per a garantir fefaentment la data 
i termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

- L’adjudicació del contractes no es publica en el perfil de contractant, cosa 
incompleix l’article 42.2 de l’LCSP. 

- Els documents del procediment de contractació que es publiquen en el perfil 
de contractant han de ser signats electrònicament, per a millorar les garanties 
respecte a l’autenticitat i integritat dels documents publicats, previstes en 
l’LCSP i en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans 
als Serveis Públics. 

- En les instruccions de contractació ha de recollir-se una menció a 
l’obligatorietat de respectat els principis d’igualtat i no discriminació, 
mitjançant la descripció de l’objecte del contracte, garanties per a la llibertat 
d’accés i de la prohibició de facilitar informació que puga proporcionar 
avantatges a determinats licitadors. 

- La Cambra ha de regular amb detall en les instruccions el principi de 
confidencialitat, com disposa l’article 175 de l’LCSP, a fi de garantir la seua 
aplicació. 

- En les instruccions hauria de constar expressament l’obligació de justificar les 
necessitats prèvies per a satisfer amb el contracte i el procediment per a fer-
ho, el procediment de modificació de contractes i els seus requisits així com 
la regulació de les pròrrogues, la regulació de les excepcions a la lliure 
concurrència en els supòsits de limitació del nombre de candidats invitats a 
presentar ofertes, i haurien de fixar-se amb major precisió els criteris 
objectius aplicables a la valoració d’ofertes, que en les instruccions estan 
ressenyats de manera molt general. 

6.5 Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d’Alacant 

En el seguiment dels incompliments i recomanacions recollits en els informes de 
fiscalització de la Cambra d’Alacant corresponents a l’exercici de 2010 i exercicis 
anteriors, interessa fer notar que el secretari de la Cambra, mitjançant escrit de data 
15 d’octubre de 2012, ha traslladat les mesures adoptades, que han sigut objecte de 
comprovació en el curs de la fiscalització. 

En el control formal dels comptes anuals de l’exercici hem comprovat que la Cambra 
ha implementat la recomanació recollida en l’informe de l’exercici anterior, en el 
sentit d’incloure en la memòria dels comptes anuals una nota informativa sobre els 
ajornaments de pagament efectuats a proveïdors de l’exercici. 

En la fiscalització realitzada hem comprovat, d’altra banda, que la Cambra ha resolt 
els següents incompliments de la normativa vigent i ha implementat les 
recomanacions referides al perfil de contractant i a les instruccions de contractació, 
recollides en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2010: 



靐إ

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2011 

- 38 - 

- S’ha regulat expressament la publicitat dels contractes en el perfil de 
contractant. 

- La Cambra ha publicat les instruccions de contractació en el perfil de 
contractant, en compliment del que estableix l’article 175 de l’LCSP. 

- En les instruccions de contractació es fa menció a l’obligatorietat de respectar 
els principis d’igualtat i no discriminació, mitjançant la descripció de 
l’objecte de contracte, garanties per a la llibertat d’accés i la prohibició de 
facilitar informació que puga proporcionar avantatges a determinats 
licitadors. 

- En les instruccions de contractació es regula el principi de confidencialitat 
amb el detall que exigeix l’article 175 de l’LCSP. 

- En les instruccions de contractació s’indica l’òrgan al qual li correspon 
efectuar la proposta d’adjudicació, conformement amb una adequada 
aplicació del principi de transparència. 

- Es fa constar de forma expressa en les instruccions de contractació l’obligació 
de justificar les necessitats prèvies per a satisfer amb el contracte  i el 
procediment per a fer-ho. 

- En les instruccions de contractació es regula de forma expressa el 
procediment de modificació de contractes i els seus requisits. 

- En les instruccions de contractació s’han establit expressament els criteris 
objectius aplicables a la valoració d’ofertes per a garantir el respecte als 
principis de transparència, no discriminació, igualtat de tractament i avaluació 
en condicions de competència efectiva. 

Hem comprovat que la Cambra no ha implementat la recomanació referida a què les 
instruccions de contractació haurien d’estar signades de forma electrònica per a la 
seua publicació en el perfil de contractant. 

En el marc de la revisió formal dels comptes de la Cambra de l’exercici de 2011 
considerem necessari formular les següents recomanacions: 

- L’escrit de remissió a la Direcció General de Comerç i Consum dels comptes 
anuals i el certificat de la Cambra, on es manifesta que no s’han rebut 
objeccions per la seua part, ha de fer menció expressa als comptes anuals i no 
només a la liquidació del pressupost. 

- L’estat de fluxos d’efectiu ha d’incloure les dues últimes files del model del 
Pla General de Comptabilitat, tant de l’exercici present com de l’exercici 
anterior. 
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6.6 Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló 

En el seguiment dels incompliments i recomanacions recollits en els informes de 
fiscalització de la Cambra de Castelló corresponents a l’exercici de 2010 i exercicis 
anteriors, interessa fer notar que el secretari general de la Cambra, mitjançant escrit 
de data 29 de maig de 2012, ha traslladat les mesures adoptades, que han sigut 
objecte de comprovació en el curs de la fiscalització. 

En el control formal dels comptes anuals de la Cambra hem comprovat que s’han 
implementat les següents recomanacions que recollíem en l’informe de fiscalització 
de l’exercici de 2010. 

- L’estat de canvis del patrimoni net s’ha formulat correctament i s’ajusta al 
model contingut en la normativa comptable. 

- La memòria del comptes anuals ha inclòs una nota informativa sobre els 
ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. 

En la fiscalització realitzada hem comprovat, d’altra banda, que la Cambra ha resolt 
els següents incompliments de la normativa vigent i ha implementat les 
recomanacions referides al perfil de contractant i a les instruccions de contractació, 
recollides en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2010: 

- S’ha regulat expressament la publicitat dels contractes en el perfil de 
contractant. 

- En les instruccions de contractació es fa menció a l’obligatorietat de respectar 
els principis d’igualtat i no discriminació, mitjançant la descripció de 
l’objecte de contracte, garanties per a la llibertat d’accés i la prohibició de 
facilitar informació que puga proporcionar avantatges a determinats 
licitadors, i s’ha regulat amb detall el principi de confidencialitat que exigeix 
l’article 175 de l’LCSP per a garantir la seua aplicació. 

- S’ha fet constar expressament l’obligació de justificar les necessitats prèvies 
per a satisfer amb el contracte  i el procediment per a fer-ho. 

- S’ha regulat expressament el procediment de modificació de contractes i els 
seus requisits. 

- S’ha establit expressament que els criteris objectius aplicables a la valoració 
d’ofertes han de garantir el respecte dels principis de transparència, no 
discriminació, igualtat de tractament i avaluació en condicions de 
competència efectiva. 

Hem comprovat que no s’han resolt els incompliments de la normativa vigent i no 
s’han implementat les recomanacions recollides en l’informe de fiscalització de 
l’exercici de 2010, que indiquem tot seguit, referits al perfil de contractant i 
instruccions de contractació: 
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- L’aplicació informàtica utilitzada per la Cambra per a publicar el seu perfil de 
contractant en la seua seu electrònica no té segellat de temps, cosa que 
incompleix els requisits establits en l’LCSP per a garantir fefaentment la data 
i termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

- Recomanem que les instruccions de contractació i els documents publicats en 
el perfil de contractant siguen signats electrònicament per a millorar les 
garanties respecte a l’autenticitat i integritat dels documents publicats, 
previstes en l’LCSP i en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic 
dels Ciutadans als Serveis Públics. 

Cal fer notar, a més a més, que en el Ple de la Cambra celebrat en data 11 d’abril, de 
2012 es van aprovar les instruccions de contractació actualment en vigor, que no es 
troben publicades en el perfil de contractant del lloc d’Internet de la Institució, que 
ha de ser actualitzada. 

En el marc de la revisió formal dels comptes anuals de la Cambra de l’exercici de 
2011 considerem necessari formular les següents recomanacions: 

- Els estats que componen els comptes anuals han d’incloure una columna amb 
les notes numerades de cadascun dels apartats de la memòria, segons que 
estableix la normativa comptable. 

- Recomanem que l’acta d’aprovació pel Ple dels comptes anuals faça 
referència als comptes i no només a la liquidació del pressupost. 

6.7 Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València 

En el seguiment dels incompliments i recomanacions recollits en els informes de 
fiscalització de la Cambra de València corresponents a l’exercici de 2010 i exercicis 
anteriors, interessa fer notar que el president de la Cambra, mitjançant escrit de data 
21 de setembre de 2012, ha traslladat les mesures adoptades, que han sigut objecte de 
comprovació en el curs de la fiscalització. 

En la revisió formal dels comptes anuals de la Cambra hem comprovat que no s’ha 
implementat la recomanació que recollíem en l’informe de fiscalització de l’exercici 
de 2010, referida a què la nota de la memòria dels comptes relativa als ajornaments 
de pagament efectuats a proveïdors. En aquest sentit, no conté la informació referida 
a l’import dels pagaments realitzats durant l’exercici dins del termini màxim legal ni 
a l’import de la resta de pagaments realitzats en l’exercici i els seues percentatges 
sobre el total, així com als dies que representen el termini mitjà ponderat excedit de 
pagaments. 

En la fiscalització realitzada hem comprovat, d’altra banda, que la Cambra ha resolt 
els següents incompliments de la normativa vigent i ha implementat les 
recomanacions referides al perfil de contractant i a les instruccions de contractació, 
recollides en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2010: 
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- No s’ha regulat expressament la publicitat dels contractes en el perfil de 
contractant. 

- En les instruccions de contractació es fa menció expressa a l’obligatorietat de 
respectar els principis d’igualtat i no discriminació, mitjançant la descripció 
de l’objecte de contracte, garanties per a la llibertat d’accés i la prohibició de 
facilitar informació que puga proporcionar avantatges a determinats 
licitadors. 

- S’ha regulat el principi de confidencialitat amb el detall que exigeix l’article 
175 de l’LCSP. 

- S’ha fet constar expressament l’obligació de justificar les necessitats prèvies 
per a satisfer amb el contracte  i el procediment per a fer-ho. 

- En les instruccions de contractació s’ha detallat el procediment de 
modificació de contractes i els seus requisits, així com les pròrrogues. 

- S’han regulat les excepcions a la lliure concurrència en els supòsits de 
limitació del nombre de candidats invitats a presentar ofertes. 

- S’han establit amb major precisió els criteris objectius aplicables a la 
valoració d’ofertes. 
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7. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que es va acordar en el Ple de les Corts del dia 22 de desembre de 
1986, així com de l'Acord del Consell d'aquesta Sindicatura de Comptes per mitjà del 
qual tingué coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització corresponent a 
l'any 2011, el dit esborrany es va trametre al comptedant perquè, en el termini 
concedit, hi formulés al·legacions. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal assenyalar el 
següent: 

1) Els òrgans fiscalitzats han formulat, en el seu cas, al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de l’Informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

3) Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe. 

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

 

 



INFORME DE FISCALITZAC IÓ DE LES 
CAMBRES DE COMERÇ DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA DE L’EXERCICI  DE 2011  

 

- 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 11 de desembre de 2012.  

València, 11 de desembre de 2012 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 




