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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l'Informe s’expressen en euros. Hem efectuat un arredoniment 
per no mostrar-ne els cèntims; les dades representen sempre l'arredoniment de cada valor 
exacte i no pas 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 l'article 31.2 estableix que correspon a la Sindicatura de 
Comptes la fiscalització superior de la destinació que es dóna a les 
quantitats que perceben les Cambres, en els termes que estableix la Llei 
de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig. 

Els objectius generals de les fiscalitzacions que fa la Sindicatura de 
Comptes estan previstos en l'article 8.3 de la seua llei reguladora, Llei 
6/1985, d'11 de maig. En són els següents: 

- 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 executat de manera econòmica i eficient. 

- Avaluar el grau d'eficàcia en l'èxit dels objectius previstos. 

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

En aquest sentit, el Programa Anual d'Actuació de 2014, aprovat pel 
Consell de la Sindicatura de Comptes en sessió celebrada el dia 11 de 
desembre del 2013, disposa que les Cambres de Comerç valencianes 
seran fiscalitzades per la Sindicatura de Comptes per mitjà d'un control 
formal de la rendició de comptes de les cinc Cambres i del Consell. 

En l'Informe de fiscalització s'arrepleguen, si és el cas, les mesures que 
han d'adoptar les entitats fiscalitzades per a millorar-ne la gestió 
economicofinancera en exercicis futurs, alhora que es ressenyen, si és el 
cas, les infraccions o irregularitats que s'hagen posat de manifest en la 
fiscalització, amb l'abast que assenyala l'apartat 2 de l'Informe. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

D'acord amb els objectius descrits en l'apartat 1 de l'Informe, en la 
fiscalització de les Cambres i del Consell de Cambres s'ha efectuat una 
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revisió formal sobre l'elaboració i la presentació dels pressupostos, i 
sobre la rendició de comptes anuals, i se n’ha comprovat l’adequada 
formalització i presentació. 

Cal assenyalar que l'abast de la fiscalització no es correspon amb el 
d'una auditoria completa dels comptes anuals, tal com preveuen els 
Principis i normes d'auditoria del sector públic, aprovats per la Comissió de 
Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, 
sinó que consisteix en una revisió limitada a la comprovació 
d'obligacions formals, en els termes més amunt assenyalats. 

Els procediments d'auditoria que hem dut a terme per assolir els 
objectius d’aquesta fiscalització es refereixen als pressupostos i comptes 
anuals de les Cambres i del Consell de Cambres, i es resumeixen en les 
actuacions següents: 

-  Comprovar que els comptes anuals de l'exercici de 2013 presentats 
a aquesta Sindicatura de Comptes han sigut formulats pel Comité 
Executiu, aprovats pels respectius plens i remesos a l'òrgan tutelar, 
juntament amb els informes d'auditoria externa, d'acord amb el 
que disposa la normativa aplicable. 

-  Verificar que els comptes anuals inclouen els documents requerits 
per la normativa comptable corresponent. 

-  Analitzar les conclusions dels informes d'auditoria externa. 

-  Comprovar les aprovacions i remissions dels pressupostos i 
liquidacions anuals en els termes que estableix la normativa que 
regula les Cambres de Comerç. 

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

- Tenint en compte que el Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de 
desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores 
per fomentar la inversió i la creació d’ocupació va aprovar la 
supressió de l’obligatorietat de pagament del recurs cameral 
permanent, eliminació que ha mantingut la Llei 4/2014, d’1 d’abril, 
Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació, aquesta Sindicatura presenta en aquest Informe l’anàlisi 
comptable específica dels conceptes del compte de pèrdues i 
guanys i altres conceptes significatius durant el període 2010 a 2013, 
a fi de mostrar la incidència econòmica i financera de la disminució 
d’ingressos deguda a l’eliminació d’aquest recurs, a més de la 
disminució en l’obtenció de subvencions. 
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- Atès que l’objecte del treball de fiscalització de les Cambres de 
l’exercici 2013 ha consistit a fer un control  formal de rendició de 
comptes, no se n’han revisat àrees específiques de gestió, de 
manera que la comprovació del grau de compliment i posada en 
pràctica de les recomanacions recollides en informes de 
fiscalització anteriors s’efectuarà en treballs posteriors, quan siga 
objecte de revisió l’àrea de la qual deriven. 

Les conclusions generals, d’acord amb els objectius de la fiscalització 
assenyalats en l’apartat 1 de l’Informe, es mostren en l’apartat 5 d’aquest 
Informe. 

3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i Cambres existents a la Comunitat Valenciana 

Les cambres de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat 
Valenciana són, tal com disposa l'article 2 de la Llei 11/1997, de 16 de 
desembre, entitats de dret públic que depenen de la Generalitat a través 
de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, i es configuren com a 
òrgans consultius i de col·laboració amb les administracions públiques, 
especialment amb la Generalitat, sense excloure els interessos privats 
que persegueixen. Per a complir els seus fins, gaudeixen de personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, i la seua estructura i 
funcionament han de ser democràtics. 

El Consell de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació es configura, 
d'acord amb l'article 36 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, com una 
entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d'obrar per al compliment dels seus fins. 

La Llei 11/1997, de 16 de desembre, estableix en l'article 4 que en cada 
província de la Comunitat Valenciana hi haurà una Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació, amb competència en tot l'àmbit provincial. D’altra 
banda, l'article 5 d’aquesta Llei inclou les cambres locals d'Alcoi i Oriola, 
amb competència en els respectius termes municipals. Amb 
posterioritat, en el capítol VIII de l'esmentat text legal, es regula la figura 
del Consell de Cambres. 

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

- 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. 
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- 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 de Comerç està prevista en l'article 3 de la Llei 
11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Cambres de 
Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, que estableix 
que tenen com a finalitat la representació, promoció i defensa dels 
interessos generals del comerç, la indústria i, si és el cas, la navegació i la 
prestació de serveis a les empreses que exercisquen les activitats 
indicades, sense perjuí de la llibertat sindical i d'associació empresarial i 
de les actuacions d'altres organitzacions socials que legalment es 
constituïsquen.  

En l'esmentat precepte legal s'indica que aquestes funcions s'exerciran 
sense perjuí de les competències de caràcter públic que els atribueix la 
normativa vigent, així com de qualsevol altra que puguen encomanar-los 
o delegar-hi les administracions públiques. 

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-los o delegar-hi altres competències que 
aproximen l'Administració al ciutadà i contribuïsquen a la promoció i 
defensa dels interessos generals del comerç. Així mateix, els articles 91 i 
95 determinen la potenciació de determinades activitats en el sector del 
comerç en col·laboració amb les Cambres. La disposició addicional 
primera estableix que el Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la 
Comunitat Valenciana l’elaborarà la Conselleria en col·laboració amb les 
Cambres. 

L'article 7 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de Cambres 
Autonòmiques determina les següents funcions d'aquestes entitats:  

En matèria d'informació, assessorament i prestació de serveis: 

a)  Establir serveis d'informació i assessorament a les empreses, tant 
per a crear-les com per a l’exercici de la seua activitat. 

b)  Prestar serveis a les empreses dins de l'àmbit de la seua 
competència que contribuïsquen a la defensa, suport o foment del 
comerç, la indústria i la navegació. 

c)  Elaborar estadístiques del comerç, la indústria i la navegació, i 
realitzar enquestes d'avaluació i estudis sobre els diferents sectors, 
en el marc de la legislació en matèria d'estadística. 
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d)  Difondre els usos mercantils de la seua demarcació i emetre els 
certificats que els corresponguen o els siguen assignats. 

e)  Expedir els certificats i visar i confrontar tot tipus de documents 
relacionats amb l'activitat empresarial que voluntàriament els 
sol·liciten les empreses, així com prestar altres serveis o fer altres 
activitats a títol onerós o lucratiu que redunden en benefici dels 
interessos representats per les Cambres. 

En matèria de formació: 

f)  Difondre i impartir formació no reglada referent a l'empresa, i 
col·laborar en els programes de formació permanent que 
establisquen les empreses, els centres docents públics o privats i, si 
és el cas, les administracions públiques autonòmiques competents. 

g)  Col·laborar, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, en la 
gestió de la formació pràctica en els centres de treball inclosa en els 
ensenyaments de formació professional reglada, especialment en la 
selecció i homologació de centres de treball i empreses i, si és el 
cas, en la designació de tutors o tutores d'alumnes i en el control 
del compliment de la programació. 

En matèria de promoció: 

h)  Promoure i cooperar en l'organització de fires i exposicions. 

i)  Difondre les activitats i programes de suport dirigits a les empreses, 
i participar en la seua elaboració quan així es determine. 

j)  Fomentar la competitivitat i el progrés de les empreses impulsant 
les accions que permeten millorar la qualitat, el disseny, la 
productivitat i la investigació aplicada. 

k)  Col·laborar en la promoció comercial i dur a terme activitats de 
suport i estímul al comerç exterior, especialment a l'exportació, i 
auxiliar i fomentar la presència dels productes i serveis valencians 
en l'exterior. 

En matèria de gestió: 

l)  Gestionar borses de franquícia. 

m)  Gestionar borses de subproductes i residus. 

n)  Crear i administrar llotges de contractació i borses de 
subcontractació. 

o)  Tramitar els programes públics d'ajudes a les empreses, així com 
gestionar serveis públics relacionats amb aquestes quan la gestió 
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corresponga a la Generalitat i sempre que així s'establisca en les 
normes respectives. 

p)  Col·laborar en el desenvolupament del tràfic mercantil, sota el 
principi del respecte a la concurrència i bona fe. 

En matèria de col·laboració en l'ordenació industrial i comercial: 

q)  Formular propostes a les distintes administracions públiques en 
matèria de localització industrial i d’infraestructures. 

r)  Col·laborar amb els òrgans competents de la Generalitat informant 
els estudis, treballs i accions que es realitzen sobre l'ordenació del 
territori, medi ambient i localització industrial i comercial quan així 
ho requerisca l'Administració. 

s)  Informar els projectes de normes emanats de les administracions 
públiques de la Comunitat Valenciana que afecten directament els 
interessos generals del comerç, la indústria i la navegació, en els 
casos i amb l'abast que l'ordenament jurídic determine. 

Quant al Consell de Cambres de Comerç, les seues funcions s'inclouen en 
l'article 37 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, i s’estenen a les 
matèries de coordinació, assessorament i col·laboració amb les 
administracions públiques i de gestió. En matèria de coordinació, el 
Consell ostenta la representació del conjunt de Cambres de Comerç de la 
Comunitat Valenciana davant de les administracions públiques i la resta 
d'entitats, públiques o privades. 

Pel que fa a la normativa estatal, d'acord amb el que disposa l'article 2.1 
de la Llei 3/1993, de 22 de març, de les Cambres d'Indústria, Comerç i 
Navegació, així com la disposició final primera del Reial Decret Llei 
5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantils, les 
funcions de les Cambres són les següents: 

- Expedir certificats d'origen i altres certificats relacionats amb el 
tràfic mercantil, nacional i internacional, en els supòsits que preveu 
la normativa vigent. 

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

- Proposar al Govern, a través del Ministeri d'Indústria, Energia i 
Turisme, així com del Ministeri d'Economia i Competitivitat, totes 
les reformes o mesures que consideren necessàries o convenients 
per al foment del comerç, la indústria i la navegació. 
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- Ser un òrgan d'assessorament de les administracions públiques, en 
els termes que aquestes establisquen, per al foment del comerç, la 
indústria i la navegació. 

- Promoure activitats de suport i estímul al comerç exterior, 
especialment a l'exportació, i auxiliar i fomentar la presència dels 
productes i serveis espanyols en l'exterior, per mitjà de 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, especialment 
en la selecció i homologació de centres de treball i empreses i, 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 aquestes quan la seua gestió 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, 
segons el que estableix la legislació vigent. 

3.3 Organització 

L'organització de les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana 
està regulada en els articles 9 a 16, de la Llei 11/1997, de 16 de desembre. 
En aquest sentit, són òrgans de govern de les Cambres els següents: 

- El Ple de la Cambra es configura com l'òrgan suprem de govern i 
representació de la Cambra. 

- El Comité Executiu, que és l'òrgan permanent de gestió i 
administració de la Cambra, és elegit pel Ple entre els seus vocals 
electius i col·laboradors per un mandat de duració igual al 
d'aquests. 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 la 
responsabilitat de l'execució dels seus acords. Aquest òrgan és 
elegit pel Ple entre els seus vocals electius. 
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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 aquests adopten. En les cambres es pot nomenar també un director 
gerent amb les funcions executives i directives que se li atribuïsquen, de 
manera que, quan no existisca aquesta figura, les seues funcions 
correspondran al titular de la Secretaria General. 

El reglament de règim interior de cadascuna de les Cambres establirà, 
entre 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 general 

El 3 d’abril de 2014 ha entrat en vigor la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de 
les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, les 
novetats de la qual comentem posteriorment. 

Les principals normes jurídiques aplicables a les Cambres i al Consell de 
Cambres en l’exercici 2013, són les següents: 

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

- Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de les Cambres de Comerç, 
Indústria i Navegació (en la seua redacció vigent, atès que ha sigut 
modificada per normativa diversa, especialment pel Reia Decret Llei 
13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i 
liberalitzadores per a fomentar la inversió i la creació d'ocupació). 

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

- 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, en vigor ―excepte pel 
que fa al recurs cameral― en allò que no s'opose al que disposen les 
lleis actualment vigents. 

- Reglaments de Règim Interior de les Cambres i del Consell de 
Cambres, pendents de modificació en aplicació del que disposa 
l'apartat 3 de la disposició transitòria 1a del Reial Decret Llei 
13/2010, de 3 de desembre. 

- Resolució de la directora general de Comerç i Consum, de 25 de 
setembre de 2008, per la qual es modifiquen les normes de gestió 
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econòmica i financera per a les Cambres de la Comunitat 
Valenciana, aprovades per Resolució de 2 de desembre de 2005. 

- Manual de comptabilitat, aprovat per la Resolució anterior. 

- Estatuts de cadascuna de les entitats. 

En matèria de contractació: 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

- Manuals de contractació de les Cambres. 

En matèria de subvencions: 

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

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei General 
de Subvencions. 

La Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de les Cambres de Comerç Indústria 
i Navegació, va ser dictada a l'empara del que disposen els apartats 10 i 
18 de l'article 149.1 de la Constitució, i estableix la legislació bàsica en 
matèria de Cambres. La disposició final 1a d'aquesta Llei estatal 
determina que no té caràcter bàsic allò que és relatiu a la subjecció de 
l'activitat cameral a determinada normativa, a funcions i activitats 
addicionals, a la demarcació territorial i a part del contingut dels 
reglaments de règim interior de les cambres. La regulació del recurs 
cameral permanent contemplada en la norma referida en el paràgraf 
anterior ha sigut modificada pel Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de 
desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per a 
fomentar la inversió i la creació d’ocupació, amb efectes a partir del 3 de 
desembre de 2010. En la seua disposició transitòria 1a es regula un règim 
d’adaptació, que, en línies generals, és així: 

- A partir de l'1 de gener del 2011 només seran 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. El cens electoral haurà 
d'actualitzar-se en conseqüència. 

- En el termini d'un any, a partir del dia 3 de desembre de 2010, les 
Cambres i el seu Consell Superior havien d'adaptar el contingut dels 
actuals reglaments de règim interior al Reial Decret Llei 13/2010, de 
3 de desembre, els quals hauran de ser aprovats per la respectiva 
administració tutelant. 
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En aquest sentit, cal mencionar que les Cambres han sol·licitat 
successius ajornaments per a l’adaptació dels seus reglaments, atès que 
no ha sigut actualitzada la normativa autonòmica relativa a la formació 
del cens ni les normes reglamentàries electorals bàsiques que hi són 
d’aplicació. 

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, la Llei 
11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Cambres de 
Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, regula el 
marc jurídic propi de les Cambres de la Comunitat Valenciana. 

El règim jurídic està previst en el capítol IX de la Llei 11/1997 esmentada, 
que estableix que les Cambres es regiran per aquesta Llei i les seues 
normes de desplegament, pels respectius reglaments de règim interior i 
per la Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de les Cambres de Comerç 
Indústria i Navegació, i serà supletòria la legislació referent a l'estructura 
i el funcionament de les administracions públiques. En relació amb el 
Consell, estableix que es regirà per un reglament de règim interior i li 
seran aplicables, amb caràcter subsidiari, les disposicions relatives a les 
Cambres. 

No obstant això, aquesta normativa autonòmica ha quedat 
desactualitzada en diversos aspectes, entre els quals destaquen els 
relatius a l'obligatorietat universal de l'aportació al recurs cameral 
permanent i a les obligacions que imposa el TRLCSP als poders 
adjudicadors que no siguen Administració Pública. 

En relació amb uns altres aspectes del règim jurídic aplicable a les 
Cambres de Comerç, interessa fer referència a les àrees concretes que es 
detallen a continuació. 

La tutela de la Generalitat sobre les Cambres de Comerç i el Consell de 
Cambres, en l'exercici de la seua activitat s'exercirà a través de la 
Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç  o, si és el cas, la Conselleria 
que assumisca les competències de comerç i indústria, segons l'article 43 
de la Llei valenciana de Cambres. La funció de tutela comprén l’exercici 
de les potestats administratives d’aprovació, fiscalització, resolució de 
recursos, suspensió i dissolució, tal i com es disposa en l’article 43 de la 
Llei 11/1997, de 16 de desembre. 

En tot cas, l'article 22 de la Llei 3/1993 vigent atribueix a l'Administració 
de l'Estat la tutela sobre les activitats de les Cambres relatives al comerç 
exterior. 

Pel que fa a l'adquisició i alienació de béns i operacions de crèdit, l'article 
40 del Decret 158/2001, de 15 d'octubre, estableix que les Cambres podran 
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adquirir qualsevol classe de béns i els podran alienar i gravar, si bé, per a 
aquestes operacions i per a operacions de crèdit, necessitaran 
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 recau en el Comité Executiu.  

Les Cambres de Comerç podran concedir subvencions o efectuar 
donacions, sempre que estiguen directament relacionades amb els seus 
propis fins i no sobrepassen en la seua quantia global el 2% del 
pressupost ordinari d'ingressos líquids per recursos permanents de cada 
exercici, excepte una autorització expressa de la Direcció General de 
Comerç i Consum, tal com disposa l'article 42 del Decret 158/2001, de 15 
d'octubre. 

Les Cambres de Comerç no són expressament mencionades en la Llei 
General de Subvencions, però poden considerar-se incloses en l'àmbit 
subjectiu d'aplicació, segons el que disposa l'article 3.2 de l'esmentat text 
legal, que indica que, així mateix, hauran d’ajustar-se a aquesta Llei les 
subvencions atorgades pels organismes i la resta d'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. 

El 3 d’abril de 2014 ha entrat en vigor la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de 
les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació. Aquesta 
llei estableix que les funcions de les Cambres se centren en quatre eixos 
estratègics: Internacionalització, competitivitat, formació professional 
dual i arbitratge i mediació. Així mateix, la Llei estableix el principi que 
totes les empreses formaran part de les Cambres i participaran en els 
seus òrgans de govern, sense que aquest dret comporte cap obligació 
econòmica. Les principals característiques d’aquesta nova llei es poden 
resumir com segueix: 

a) Les Cambres continuen essent corporacions de dret públic. 
Classifica les seues competències en les funcions d’informació, 
assessorament i prestació de serveis, formació, promoció, gestió i 
col·laboració. 

b) S’atribueixen majors competències a les comunitats autònomes per 
definir el model de Cambres en els seus territoris competencials. 

c) Consolida un sistema cameral de pertinença voluntària amb 
l’eliminació del recurs cameral permanent aprovada pel Reial 
Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, 
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laboral i liberalitzadores per a fomentar la inversió i la creació 
d’ocupació. 

d) Introdueix reformes que pretenen impulsar les Cambres com a 
entitats de prestació de serveis, advocant per un model de Cambres 
dirigit a resultats. 

e) Les vies de finançament de les Cambres són, bàsicament, ingressos 
per prestació de serveis i aportacions voluntàries d’empreses i 
entitats. 

f) Les administracions públiques continuaran en l’exercici de la tutela 
i control de les actuacions camerals. 

g) Es modifica la composició del Ple. 

La disposició transitòria primera concedeix un termini per a l’adaptació 
de la normativa autonòmica fins, com a màxim, el 31 de gener de 2015 i 
de tres mesos des de l’adequació autonòmica perquè s’adapten els 
reglaments de règim interior de les Cambres territorials. 

3.5 Règim econòmic financer. Ingressos de les Cambres 

L'article 10 de la Llei 3/1993, de 22 de març, segons la redacció que dóna 
el Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, preveu les següents fonts 
d’ingressos de les Cambres territorials vigents en 1013: 

- La quota cameral. 

- Els ingressos ordinaris i extraordinaris obtinguts pels serveis que 
presten i, en general, per l'exercici de les seues activitats. 

- Els productes, rendes i increments del seu patrimoni. 

- Les aportacions voluntàries dels seus electors. 

- Les subvencions, llegats o donatius que puguen rebre. 

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

- Qualssevol altres que els puguen ser atribuïts per llei, en virtut de 
conveni o per qualsevol altre procediment, segons l'ordenament 
jurídic. 

Per la seua banda, l'article 28 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de la 
Generalitat Valenciana, de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de 
la Comunitat Valenciana estableix com a recursos addicionals als 
continguts en l'esmentat precepte legal, els següents: 
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- El rendiment, si és el 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 publicoadministratius o la gestió de programes 
que, si és el cas, els siguen encomanats. 

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

Els articles 31 i 32 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, regulen els 
aspectes referents a pressupostos i comptabilitat de les Cambres 
valencianes. 

L'article 31 estableix que les Cambres elaboraran pressupostos ordinaris i 
extraordinaris, i correspon a la Conselleria d'Ocupació, Indústria i 
Comerç establir les instruccions per a la formalització i liquidació 
d’aquests pressupostos. Totes les referències a la Conselleria d'Ocupació, 
Indústria i Comerç hauran d'entendre's referides a la conselleria que en 
cada moment tinga atribuïdes les competències de comerç i indústria. 

Els plens de les Cambres han de sotmetre a l'aprovació de l'esmentada 
Conselleria els pressupostos i la seua liquidació, que presentaran 
acompanyada de l’informe d'auditoria corresponent, en els terminis 
regulats reglamentàriament.  

El Reglament de les Cambres valencianes, Decret 158/2001, de 15 
d'octubre, en l'article 39 estableix els terminis següents:  

- El pressupost per a l'exercici següent haurà d'elevar-se abans del 30 
de novembre a la Direcció General de Comerç i Consum perquè 
l’aprove.  

- La liquidació de comptes de l'exercici anterior, acompanyada de 
l'informe d'auditoria, es presentarà abans de l'1 de juliol davant de 
l'òrgan esmentat. 

Les Cambres formalitzaran, així mateix, els pressupostos extraordinaris 
per a la resolució d'obres i serveis no previstos en el pressupost ordinari, 
que hauran de ser elevats a la Direcció General esmentada perquè els 
aprove. 

L'aprovació d’aquesta documentació econòmica s'entendrà concedida si, 
en el termini d'un mes, la Direcció General de Comerç i Consum no 
hagués formulat cap objecció. 

Totes les referències a la Direcció General de Comerç i Consum hauran 
d'entendre's referides a l'òrgan que en cada moment tinga atribuïdes les 
competències de comerç i indústria. 
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Quant a la comptabilitat, l'article 32 de la Llei 11/1997, de 16 de 
desembre, estableix que les Cambres valencianes estaran obligades a 
portar un sistema comptable d'ingressos i despeses i les variacions de 
situació del seu patrimoni. Reglamentàriament, la Conselleria 
d'Ocupació, Indústria i Comerç podrà establir els requisits d’aquest 
sistema comptable. 

En aquest sentit, en la Resolució de la Direcció General d'Indústria i 
Comerç, de 2 de desembre del 2005, es van aprovar les normes de gestió 
econòmica i financera i el manual de comptabilitat de les Cambres de 
Comerç i del Consell de Cambres, així com el calendari per a la 
presentació de la documentació comptable i pressupostària i l'auditoria 
externa. Aquesta Resolució va ser modificada per la Resolució de la 
directora general de Comerç i Consum, de 25 de setembre del 2008, 
fonamentalment per a adaptar el manual de comptabilitat al nou Pla 
General de Comptabilitat, aprovat per mitjà del Reial Decret 1514/2007, 
de 16 de novembre, i precisar que l'informe d'auditoria serà previ a la 
presentació dels comptes, i s'haurà d'ajustar al que estableix el capítol 1 
de la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d'Auditoria de Comptes.  

En l’apartat 3r de la Resolució esmentada es requereix un informe emés 
per una empresa externa d’auditoria que haurà d’incloure 
necessàriament dues opinions: una, respecte del compliment dels 
requisits d'autofinançament i fiscals, i una altra, sobre el grau de 
compliment de les recomanacions d'informes anteriors i de les 
indicacions de l'òrgan tutelar en les seues resolucions sobre la 
presentació de comptes. 

La Llei no preveu, no obstant això, un termini perquè les Cambres 
presenten els seus comptes anuals a la Sindicatura, a l'efecte de la 
fiscalització, ni els destinataris dels informes resultants. 

En la normativa vigent no s'indica expressament que es remeten els 
informes d'auditoria a la Sindicatura de Comptes, encara que es pot 
entendre que les Cambres han d'adjuntar-los als comptes anuals que 
presenten, i així es fa en la pràctica. 

L’article 31.2 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat 
Valenciana, de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de la 
Comunitat Valenciana, indica que correspon a la Sindicatura de Comptes 
la fiscalització superior de la destinació que es done a totes les quantitats 
percebudes per les Cambres, en els termes que estableix la Llei de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, reguladora de la Institució. 

En últim lloc, l'article 34 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, estableix 
que la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç podrà sotmetre a 
control financer la gestió econòmica de les Cambres de Comerç, 
directament o a través d'auditoria de comptes, quan hi haja supòsits o 
circumstàncies excepcionals que 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 2013, junt amb els 
informes d'auditoria externa realitzats per empreses d'auditoria, en la 
Sindicatura de Comptes en les dates que s'arrepleguen en els apartats 5.3 
a 5.8 de l'Informe. 

El manual de comptabilitat de les Cambres de Comerç disposa que  els 
comptes anuals d'aquestes entitats estiguen integrats pels documents 
següents: 

- Balanç 

- Compte de pèrdues i guanys 

- Estat de canvis en el patrimoni net 

- Estat de fluxos d’efectiu 

- Memòria (en la qual s’inclou 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 l'Entitat. 

La informació sobre la liquidació del pressupost forma part de la 
memòria i es confeccionarà d'acord amb els models i criteris que 
contenen les normes d'informació pressupostària de la secció 6a del 
manual. 

La norma 5a de l'esmentada secció 6a del manual està dedicada al 
calendari del pressupost, i preveu també que el Consell de Cambres 
presentarà anualment davant de la Direcció General de Comerç i 
Consum, al llarg del tercer trimestre de l'any següent, la informació 
agregada dels balanços, el compte de pèrdues i guanys, el pressupost 
definitiu i la liquidació pressupostària de les Cambres i del Consell. 

A partir dels documents presentats en la Sindicatura de Comptes s'han 
elaborat els quadres 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 de l'Informe, on es 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 d’aquests 
quadres es mostren les xifres agregades. 

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

4.2 Balanç 

El quadre 4.1 mostra, en euros, 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 67,2% del total, i el 
corrent el 32,8%. El component més significatiu de l'actiu agregat és 
l’“Immobilitzat material”, que representa el 48,1% del total. En l'actiu 
corrent destaquen els capítols de “Deutors comercials i d’altres”, 
“Inversions financeres a curt termini” (17,0% i 12,6%, respectivament del 
total actiu agregat). 

Sobre xifres agregades, el patrimoni net representa el 85,7%; el passiu no 
corrent, el 2,1%; i el passiu corrent, el 12,2%. Cal destacar que els “Fons 
propis” representen el 63,0% del total, i també és significatiu l'epígraf de 
“Reserves”, que representa un 40,6%, i “Subvencions, donacions i llegats 
rebuts”, que representa el 22,7%. 

El fons de maniobra agregat, obtingut com a comparació de l’actiu 
corrent i passiu corrent, és de 26.487.370 euros que es manté en nivells 
elevats. Les Cambres no tenen un endeutament elevat respecte del total 
del passiu. 

4.3 Compte de pèrdues i guanys 

El quadre 4.2 mostra, en euros, els comptes de pèrdues i guanys 
individuals, i l'agregat de les cinc Cambres i del Consell de Cambres. 

El resultat agregat de l'exercici 2013 és una pèrdua de 3.867.507 euros, 
enfront d’unes pèrdues acumulades conjuntes en 2012 de 7.510.664 
euros i de 3.904.440 euros de l’exercici 2011. 

Entre els ingressos agregats, destaquen els corresponents a l’“Import net 
de la xifra de negocis”, que arriba a la quantitat de 7.591.011 euros, un 
35,1% inferior a l'obtinguda en l'exercici 2012 (11.704.925 euros). D’altra 
banda, l'epígraf d’“Altres ingressos d'explotació”, que puja a 5.812.915 
euros (4.027.267 euros en 2012), està constituït fonamentalment per les 
subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici. Cal 
destacar que, respecte de l'exercici 2012, aquests ingressos han 
augmentat un 42,4%, encara que en 2012 havien disminuït un 41,8% 
respecte a 2011 i en 2011 un 16% respecte a 2010. 

En les despeses agregades destaquen les de personal, que pugen a 
10.299.246 euros, i que s’han reduït significativament respecte de 
l’exercici 2012 (13.220.413 euros), i “D’altres despeses d’explotació”, 
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5.786.771 euros, que igualment han disminuït respecte a 2012 (8.163.570 
euros). 

4.4 Estat de canvis en el patrimoni net 

El quadre 4.3 mostra, en euros, 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 2013 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 
rebudes, s'obté el total agregat d'ingressos i despeses reconeguts per un 
import negatiu de 4.602.362 euros. Agregant a aquesta quantitat el 
patrimoni net ajustat a l’inici de 2013 per 114.840.968 euros, menys altres 
variacions per un import negatiu de 84.840 euros, conforma el patrimoni 
net agregat al final de 2013, per import de 110.153.766 euros. 

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. Les Cambres d’Alcoi i 
Oriola, i el Consell no presenten aquests estats, ja que elaboren comptes 
anuals abreujats. 

L'agregat d'aquestes tres Cambres mostra que l'efectiu, o equivalent, ha 
tingut una variació neta negativa durant l'exercici 2013 per un import de 
52.872 euros. 

4.6 Anàlisi de la situació econòmica i financera en el període 2010-2013 

El Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit 
fiscal, laboral i liberalitzadores per a fomentar la inversió i la creació 
d’ocupació, va eliminar l’obligatorietat del pagament del recurs cameral 
permanent, que era la principal font de finançament de les Cambres; 
aquesta eliminació ha sigut certificada per la Llei 4/2014, d’1 d’abril, 
Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, 
que va entrar en vigor el 3 d’abril de 2014. 

Això ha significat una disminució molt significativa dels ingressos 
derivats d’aquest recurs, que s’afegeix al descens dels ingressos 
procedents de subvencions rebudes. 

Per tal d’analitzar la incidència de la disminució d’aquests ingressos, la 
Sindicatura presenta l’evolució del compte de pèrdues i guanys analític i 
de determinats conceptes econòmics i financers significatius en el 
període 2010-1013 el detall dels quals presentem en l’apartat 5 d’aquest 
Informe, en els subapartats corresponents de cada Cambra i del Consell. 
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CAMBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Balanços a 31 de desembre de 2013 
(En euros) 

 

ACTIU Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 

A) ACTIU NO CORRENT 1.554.821 76,2% 34.793.794 82,5% 10.193.280 69,8% 1.308.654 59,6% 38.267.491 63,5% 269.789 3,7% 86.387.829 67,2% 

I. Immobilitzat intangible - - 1.475.134 3,5% 40.063 0,3% 0 - 42.416 0,1% 5.051 0,1% 1.562.663 1,2% 

II. Immobilitzat material 1.554.746 76,2% 33.068.928 78,4% 9.975.017 68,3% 1.298.690 59,2% 15.636.333 26,0% 258.226 3,6% 61.791.940 48,1% 

III. Inversions immobiliàries - - - - - - 0 - 22.246.350 36,9% - - 22.246.350 17,3% 

IV. Inversions en altres Cambres i assoc. 75 0,0% 180.261 0,4% 57.784 0,4% 1.695 0,1% 331.922 0,6% - - 571.736 0,4% 

V. Inversions financeres a llarg termini - - 69.472 0,2% 120.417 0,8% 8.269 0,4% 10.470 0,0% - - 208.628 0,2% 

VI. Actius per impost diferit - - - - - - 0 - 0 - 6.512 0,1% 6.512 0,0% 

B) ACTIU CORRENT 486.439 23,8% 7.392.078 17,5% 4.412.487 30,2% 885.928 40,4% 21.975.691 36,5% 7.000.307 96,3% 42.152.930 32,8% 

I. Actius no corre. mantinguts per finestra - - - - - - 0 - - - - - 0 - 

II. Existències 562 0,0% - - 9.658 0,1% 0 - - - - - 10.220 0,0% 

III. Deutors recurs cameral permanent  21.972 1,1% 1.447.410 3,4% 601.573 4,1% 42.457 1,9% 0 - - - 2.113.414 1,6% 

IV. Deutors comercials i d’altres 402.195 19,7% 5.176.913 12,3% 3.571.951 24,5% 605.267 27,6% 5.816.803 9,7% 6.248.206 85,9% 21.821.335 17,0% 

V. Inversions en altres Cambres i assoc. - - - - - - 0 - - - - - 0 - 

VI. Inversions financeres a curt termini - - 5.054 0,0% 2.000 0,0% 0 - 15.861.459 26,3% 381.334 5,2% 16.249.847 12,6% 

VII. Periodificacions a curt termini - - 19.077 0,0% - - 0 - 5.776 0,0% 1.241 0,0% 26.094 0,0% 

VIII. Efectiu i altres actius líquids 61.709 3,0% 743.624 1,8% 227.304 1,6% 238.204 10,9% 291.653 0,5% 369.527 5,1% 1.932.021 1,5% 

TOTAL ACTIU 2.041.260 100,0% 42.185.872 100,0% 14.605.767 100,0% 2.194.582 100,0% 60.243.182 100,0% 7.270.096 100,0% 128.540.759 100,0% 

Quadre 4.1 (1 de 2) 
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PATRIMONI NET I PASSIU Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 

A) PATRIMONI NET 1.543.537 75,6% 36.678.942 86,9% 13.086.359 89,6% 1.564.492 71,3% 56.714.481 94,1% 565.955 7,8% 110.153.766 85,7% 

A-1) Fons propis 700.905 34,3% 20.224.316 47,9% 10.767.191 73,7% 1.001.129 45,6% 47.982.039 79,6% 362.760 5,0% 81.038.339 63,0% 

I. Capital 36.496 1,8% 1.479.601 3,5% 156.233 1,1% 21.366 1,0% 2.735.374 4,5% 63.560 0,9% 4.492.631 3,5% 

II. Reserves 1.038.502 50,9% 1.873.087 4,4% 133.938 0,9% 69.893 3,2% 48.579.810 80,6% 488.811 6,7% 52.184.041 40,6% 

III. Resultats d’exercicis anteriors (211.037) (10,3%) 18.705.301 44,3% 11.286.680 77,3% 1.148.006 52,3% (2.472.698) (4,1%) (227.077) (3,1%) 28.229.175 22,0% 

IV. Resultat de l’exercici (163.057) (8,0%) (1.833.673) (4,3%) (809.660) (5,5%) (238.136) (10,9%) (860.447) (1,4%) 37.466 0,5% (3.867.507) (3,0%) 

A-2) Ajustos per canvis de valor - - (41.411) (0,1%) - - (421) (0,0%) - - - - (41.832) (0,0%) 

A-3) Subvencions, donacions i llegats 842.632 41,3% 16.496.038 39,1% 2.319.168 15,9% 563.783 25,7% 8.732.442 14,5% 203.196 2,8% 29.157.259 22,7% 

B) PASSIU NO CORRENT 32.305 1,6% 1.237.258 2,9% 65.118 0,4% 334.222 15,2% 1.052.540 1,7% 0 - 2.721.443 2,1% 

I. Provisions a llarg termini - - 570.698 1,4% - - - - 1.040.484 1,7% - - 1.611.182 1,3% 

II. Deutes a llarg termini 32.305 1,6% 666.560 1,6% 65.118 0,4% 334.222 15,2% 12.056 0,0% - - 1.110.261 0,9% 

III. Deutes amb altres Cambres i assoc. - - - - - - - - - - - - 0 - 

IV. Passius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 0 - 

V. Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - - - - 0 - 

C) PASSIU CORRENT 465.418 22,8% 4.269.672 10,1% 1.454.290 10,0% 295.868 13,5% 2.476.161 4,1% 6.704.141 92,2% 15.665.550 12,2% 

I. Vinculats amb actius per a venda - - - - - - - - - - - - 0 - 

II. Provisions a curt termini - - - - - - - - - - - - 0 - 

III. Deutes a curt termini 16.388 0,8% 644.833 1,5% 306.585 2,1% 28.156 1,3% 567.639 0,9% 33.470 0,5% 1.597.072 1,2% 

IV. Deutes amb altres Cambres i assoc. - - - - - - - - - - 6.356.744 87,4% 6.356.744 4,9% 

V. Creditors recurs cameral permanent 278.798 13,7% 1.310.260 3,1% - - 212.192 9,7% 557.324 0,9% - - 2.358.574 1,8% 

VI. Creditors comercials i altres 170.232 8,3% 2.259.108 5,4% 1.147.705 7,9% 55.521 2,5% 1.351.198 2,2% 313.926 4,3% 5.297.690 4,1% 

VII. Periodificacions a curt termini - - 55.470 0,1% - - - - - - - - 55.470 0,0% 

TOTAL PATRIMONI N. I PASSIU 2.041.260 100,0% 42.185.872 100,0% 14.605.767 100,0% 2.194.582 100,0% 60.243.182 100,0% 7.270.096 100,0% 128.540.759 100,0% 

Quadre 4.1 (2 de 2) 
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CAMBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Compte de pèrdues i guanys exercici 2013 (en euros)  

 Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 

A) OPERACIONS CONTINUADES        

1) Import net de la xifra de negocis 85.771 1.533.294 2.350.450 150.117 3.020.763 450.616 7.591.011 

2) Treballs realitzats per entitat per a actiu 0 0  0  0 - - 0 

3) Aprovisionament (731) - (53.125) (5.519) 0 - (59.375) 

4) D’altres ingressos d’explotació 55.938 705.756 1.824.846 203.627 1.844.181 1.178.567 5.812.915 

5) Despeses de personal (193.228) (2.370.745) (2.984.947) (292.249) (3.563.700) (894.377) (10.299.246) 

6) D’altres despeses d’explotació (91.226) (1.267.258) (1.588.261) (234.644) (1.959.159) (646.223) (5.786.771) 

7) Amortització de l’immobilitzat (42.176) (995.432) (419.376) (44.550) (1.636.142) (11.850) (3.149.527) 

8) Imputació subvencions I. no f. 25.999 461.036 67.853 15.825 466.253 6.101 1.043.067 

9) Excessos de provisions - - - 0 359.622 - 359.622 

10) Deterioració i resultat alienacions instr. no financers. (270) 183.241 - 0 0 - 182.971 

10 bis) D’altres resultats 1.061 - - 4 (18.458) (10.000) (27.392) 

A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (158.862) (1.750.108) (802.560) (207.388) (1.486.640) 72.834 (4.332.725) 

11) Ingressos financers 13 29.858 692 1.147 615.292 4 647.007 

12) Despeses financeres (2.743) (113.423) (7.793) (14.324) (10.198) (36.884) (185.365) 

13) Variació instruments financers - - - (15.337) - - (15.337) 

14) Diferències de canvi - - - 0 11 - 11 

15) Deterioració i resultat alienacions instruments financers (1.464) - - (2.043) 21.088 - 17.581 

A.2) RESULTAT FINANCER (4.194) (83.565) (7.101) (30.557) 626.193 (36.880) 463.897 

A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (163.057) (1.833.673) (809.660) (237.945) (860.447) 35.954 (3.868.829) 

16) Impost sobre beneficis - - - (190) - 1.512 1.322 

A.4) RESULTAT EXERCICI OP. CONT. (163.057) (1.833.673) (809.660) (238.136) (860.447) 37.466 (3.867.507) 

B) OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - 0 

17) Resultat exercici procedent operacions interrompudes - 0 0 0 0 0 0 

A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI  (163.057) (1.833.673) (809.660) (238.136) (860.447) 37.466 (3.867.507) 

Quadre 4.2 
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CAMBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Estat de canvis en el patrimoni net exercici 2013 (en euros)  

 Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 

A) ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS        

A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (163.057) (1.833.673) (809.660) (238.136) (860.447) 37.466 (3.867.507) 

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net: - - - - 0 - 0 

I. Per valoració d’instruments financers - - - 11.536 0 - 11.536 

II. Subvencions, donacions i llegats rebuts - 652.385 - - 0 - 652.385 

III. Per guanys i pèrdues actuarials i d’altres - 105.845 - - 0 - 105.845 

B) TOAL INGRESSOS I DESPESES IMP. DIRECTAMENT AL PN 0 758.230 0 11.536 0 0 769.766 

Transferències al compte de pèrdues i guanys: - - - - - - 0 

VI. Subvencions, donacions i llegats rebuts (25.999) (922.590) (67.853) (15.825) (466.253) (6.101) (1.504.621) 

VII. Efecte impositiu - - - - - - 0 

C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PG (25.999) (922.590) (67.853) (15.825) (466.253) (6.101) (1.504.621) 

D) TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (189.056) (1.998.033) (877.514) (242.424) (1.326.700) 31.365 (4.602.362) 

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET        

SALDO FINAL ANY 2011 1.929.574 42.357.272 16.874.106 2.273.541 58.368.909 688.712 122.492.115 

II. Ajustos per errors 2.000 (36.525) - 39.871 - (14.371) (9.025) 

SALDO AJUSTAT INICI ANY 2012 1.931.574 42.320.747 16.874.106 2.313.412 58.368.909 674.341 122.483.090 

I. Total ingressos i despeses reconeguts (198.982) (3.534.352) (2.910.234) (521.656) (327.728) (157.317) (7.650.268) 

III. D’altres variacions del patrimoni net - (9.421) - - - - (9.421) 

SALDO FINAL ANY 2012 1.732.593 38.776.975 13.963.873 1.791.756 58.041.181 517.024 114.823.402 

II. Ajustos per errors - - - - - 17.566 17.566 

SALDO AJUSTAT INICI ANY 2013 1.732.593 38.776.975 13.963.873 1.791.756 58.041.181 534.590 114.840.968 

I. Total ingressos i despeses reconeguts (189.056) (1.998.033) (877.514) (242.424) (1.326.700) 31.365 (4.602.362) 

III. D’altres variacions del patrimoni net - (100.000) - 15.160 - - (84.840) 

SALDO FINAL ANY 2013 1.543.537 36.678.942 13.086.359 1.564.492 56.714.481 565.955 110.153.766 

Quadre 4.3 
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CAMBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Estat de fluxos d’efectiu exercici 2013 (en euros)  

 Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 

A) FLUXOS D’EFECTIU ACTIVITATS EXPLOTACIÓ 0 214.536 (335.222) 0 1.670.550 0 1.549.865 

1. Resultat de l’exercici abans d’impostos - (1.833.673) (809.660) - (860.447)  (3.503.781) 

2. Ajustos del resultat - 4.230 426.477 - 64.335 - 495.042 

3. Canvis en el capital corrent - 2.134.530 55.063 - 1.861.568 - 4.051.160 

4. D’altres fluxos d’efectiu activitats explotació - (90.550) (7.101) - 605.094 - 507.443 

B) FLUXOS D’EFECTIU ACTIVITATS INVERSIÓ 0 279.476 87.162 0 (1.765.094) 0 (1.398.456) 

6. Pagaments per inversions - (20.525) (1.186) - (1.765.094) - (1.786.806) 

7. Cobraments per desinversions - 300.001 88.349 - - - 388.350 

C) FLUXOS D’EFECTIU ACTIVITATS FINANÇAMENT 0 (389.331) 185.040 0 11 0 (204.281) 

9.   Cobraments i pagament per instruments de patrimoni - 652.385 (67.853) - - - 584.532 

10. Cobraments y pagaments per instruments de passiu financer - (1.041.717) 252.893 - - - (788.824) 

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

      Efecte de les variacions dels tipus de canvi - 0 0 - 11 - 11 

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA EFECTIU O EQUIVALENT 0 104.681 (63.020) 0 (94.533) 0 (52.872) 

Efectiu o equivalent al començament de l’exercici - 638.943 290.324 - 386.186 - 1.315.453 

Efectiu o equivalent al final de l’exercici - 743.624 227.304 - 291.653 - 1.262.582 

Quadre 4.4 
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5. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

5.1 Conclusions generals de la fiscalització realitzada 

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 2013, 
incompliments significatius de la legalitat en relació amb la revisió 
formal dels comptes de les Cambres. 

Tot seguit consten consideracions i observacions que, encara que no 
constitueixen un incompliment significatius de les normes jurídiques 
que es són d’aplicació, d’acord amb la fiscalització realitzada, han de ser 
tingudes en compte i posades en pràctica pels òrgans responsables de les 
Cambres i del Consell. 

a) Pel que fa a la rendició de comptes: 

a.1 Les Cambres d’Alcoi, Oriola, Alacant i el Consell de Cambres 
han presentat el pressupost de l’exercici 2013 perquè siga 
aprovat a la Direcció General de Comerç i Consum, fora del 
termini del 30 de novembre establit en l’article 39 del 
Reglament de les Cambres valencianes, encara que van 
sol·licitar pròrrogues motivades en l’eventual aprovació de la 
nova Llei de Cambres. 

a.2 Les Cambres d’Alcoi, Oriola, Alacant i Castelló van presentar 
perquè siga aprovat, a l’esmentada Direcció General de 
Comerç i Consum, els comptes anuals de 2013 fora del termini 
(1 de juliol) establit en l’article 39.4 del Reglament de Cambres 
de la Comunitat Valenciana, encara que van sol·licitar 
pròrrogues a aquesta Direcció per a presentar-los. 

b) Pel que fa a l’evolució dels resultats econòmics i financers en el període 
2010-2013: 

El Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en 
l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per a fomentar la inversió i la 
creació d’ocupació, va eliminar l’obligatorietat del pagament del 
recurs cameral permanent, que constituïa una de les principals 
fonts de finançament de les Cambres. Tal com informen en la 
memòria dels seus comptes anuals les mateixes Cambres i el 
Consell, s’ha produït una disminució molt significativa dels 
ingressos procedents d’aquest recurs cameral permanent. 
L’eliminació d’aquesta obligatorietat de pagament del recurs 
cameral ha sigut certificada per la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de 
les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació que 
va entrar en vigor el 3 d’abril de 2014. 
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Tenint en compte aquesta circumstància, la Sindicatura ha elaborat 
una anàlisi de l’evolució dels ingressos i despeses del compte de 
pèrdues i guanys de cada entitat, així com determinats conceptes 
significatius dels exercicis del període 2010-2013, el resum dels 
quals mostra en els quadres 5.1 i 5.2. En els apartats 5.3 a 5.8 
s’inclou el detall per Entitat. 

Resultats agregats en el període 2010-2013 (en euros) 

Cambra Detall en 
el quadre: 2010 2011 2012 2013 

Alcoi 5.3 35.617  (38.507) (172.530) (163.057) 

Alacant 5.7 (194.301) (171.565) (3.984.834) (1.833.673)  

Castelló 5.9 144.849  (826.863) (2.842.380) (809.660)  

Oriola 5.5 (80.968) (240.451) (505.831) (238.136) 

València 5.11 912.830  (2.612.405) 139.707  (860.447) 

Consell 5.13 (67.632) (14.649) (144.796) 37.466  

Total  750.394  (3.904.440) (7.510.664) (3.867.507) 

Nota: vegeu detall del compte de pèrdues i guanys de cada entitat en els seus 
apartats específics 5.3 a 5.8 (les xifres entre parèntesi es refereixen a pèrdues).  

Quadre 5.1 
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Conceptes significatius agregats (en euros) 

Conceptes/exercicis 2010 2011 2012 2013 

Patrimoni net 126.992.381 122.494.115 114.823.402 110.153.766 

Fons propis 96.000.488 92.286.757 84.767.275 81.038.339 

Fons de maniobra 38.565.005 37.153.381 30.924.551 26.487.380 

Nom mitjà d'empleats 380 357 284 255 

Quadre 5.2 

Com s’observa en el quadre 5.1, la reducció d’ingressos del recurs 
cameral i de les subvencions rebudes ha comportat pèrdues 
significatives en els últims anys. Aquesta circumstància, segons 
aquestes corporacions, unida a la indefinició normativa quant al 
model de finançament cameral, com a conseqüència de la falta 
d’adaptació de la normativa autonòmica i els reglaments de règim 
interior a la normativa estatal ja aprovada, obliguen les Cambres a 
implantar mesures per mantenir l’equilibri econòmic i financer. Per 
aquest moriu, es considera imprescindible que les Cambres facen 
estimacions realistes dels ingressos que prevegen obtenir, destriant 
els produïts per les seus activitats públiques dels `produïts per les 
activitats privades i donant compte d’aquesta classificació en els 
seus comptes anuals, amb l’objectiu d’avaluar la seua autonomia i 
dependència de les administracions públiques. 

Pel que fa als conceptes agregats de les Cambres i del Consell que 
consten en el quadre 5.2, el patrimoni net, els fons propis i el fons 
de maniobra (obtingut com la suficiència de l’actiu corrent per 
donar cobertura al passiu corrent) s’han reduït en el període 2010-
2013, encara que es mantenen en valors positius elevats. És molt 
significativa la reducció del nombre mitjà d’empleats, que, en el 
conjunt de les Cambres (en el Consell no han variat), ha passat de 
380 empleats en 2010 a 255 empleats en 2013. 

c) Pel que fa a l’adaptació a la normativa preceptiva 

Les cambres no han adaptat els seus reglaments de règim interior al 
que disposa el Reial Decret Llei 13/2010. La Llei 4/2014, d’1 d’abril, 
Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació, en la seua disposició transitòria primera, concedeix un 
termini per a adaptar-se a la normativa autonòmica de, com a 
màxim, fins al 31 de gener de 2015 i de tres mesos des de 
l’adequació autonòmica perquè s’hi adapten els reglaments de 
règim interior de les Cambres territorials.  
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d) Recomanacions inherents de la fiscalització de 2013 

En l’apartat 6 d’aquest Informe consten les recomanacions 
inherents a les conclusions que han de tenir en compte les Cambres 
i el Consell. 

5.2  Revisió formal dels comptes anuals 

En els apartats següents informem sobre la revisió realitzada en 
cadascuna de les cinc Cambres i en el Consell. 

El Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, pel qual es modifica la Llei 
Bàsica de Cambres de Comerç establia un termini, que va finalitzar el dia 
3 de desembre de 2011, perquè les Cambres i el seu Consell Superior 
adaptaren el contingut dels respectius reglaments de règim interior a 
l'esmentat text legal, els quals havien de ser aprovats per l’administració 
tutelant corresponent. 

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 
sol·licitant una pròrroga per a modificar el reglament de règim interior, 
tant el de les Cambres com el del mateix Consell, tot i que cal fer notar 
que la Generalitat no és competent per a modificar una disposició 
establida en una norma de l'Estat. 

Entre els arguments que addueix aquesta sol·licitud es fa referència al fet 
que el legislador autonòmic no ha adaptat la seua normativa de Cambres 
al que disposa el Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, i és 
raonable esperar que tal modificació tinga lloc abans de reformar el 
reglament de règim interior, que el nou règim de pertinença voluntària 
requereix la intervenció de fonts normatives de divers origen, estatal i 
autonòmic, per la qual cosa mentre no es concrete el nou règim electoral, 
no té sentit exigir l’adaptació esmentada, i que no hi ha claredat ni en 
l'esfera estatal ni en l'autonòmica respecte del model de finançament 
cameral, una vegada eliminat el recurs cameral. En aquest sentit, el 3 
d’abril de 2014 ha entrat en vigor la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les 
Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació. 

5.3 Cambra de Comerç i Indústria d'Alcoi 

El pressupost de l’exercici 2013 de la Cambra d’Alcoi va ser aprovat pel 
Ple en data 29 de gener de 2013 i remés el 31 de gener de 2013 perquè 
l’aprovés la Direcció General de Comerç i Consum, fet que excedeix el 
termini del 30 de novembre establit en l’article 39 del Reglament de les 
Cambres valencianes. La Cambra va sol·licitar a la dita Direcció General 
dues pròrrogues per a la presentació del pressupost, atès que estava 
pendent d’aprovació la nova Llei de Cambres i es considerava 
aconsellable esperar i realitzar el pressupost ordinari per a l’exercici 2013 
seguint les seues directrius. 
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Els comptes anuals abreujats de la Cambra d’Alcoi corresponents a 
l’exercici 2013 han sigut formulats pel Comité Executiu en data 25 de 
juny de 2014 i aprovats pel Ple en data de 26 de juny de 2014. Els 
acompanya el corresponent informe d’auditoria de comptes anuals de 
data 27 de juny de 2014, que presenta una opinió favorable amb un 
paràgraf d’èmfasi sobre el principi d’empresa en funcionament, a causa 
dels efectes de la presentació de pèrdues durant uns quants exercicis 
consecutius, tal com s’informa en la nota 2.4.2 de la memòria dels 
comptes esmentats. 

La Cambra ha remés en data de 8 de juliol de 2014 aquests comptes 
anuals de l’exercici 2013, juntament amb l’informe d’auditoria esmentat 
a la Direcció General de Comerç i Consum, superat en pocs dies el 
termini establit (1 de juliol) en l’article 39.4 del Reglament de Cambres de 
la Comunitat Valenciana. La Cambra va sol·licitar una ampliació del 
termini a l’esmentada Direcció General per sotmetre a aprovació els 
comptes anuals, sense fonamentar el motiu del retard. Aquests comptes 
anuals s’han de considerar aprovats, en la mesura que la Direcció 
General mencionada no ha plantejat objeccions. 

La Direcció General no va emetre resposta expressa a les sol·licituds de 
pròrroga i va acceptar la documentació quan va ser presentada. 

La Cambra d’Alcoi ha retut els comptes anuals de 2013, juntament amb 
l’informe d’auditoria, via correu electrònic, a la Sindicatura de Comptes 
en data 24 de juliol de 2014. 

Aquests comptes anuals han sigut elaborats, amb caràcter general, 
d’acord amb els models previstos per la normativa comptable que hi és 
d’aplicació. En la memòria dels comptes anuals, en l’apartat de 
subvencions rebudes no s’inclou la informació sobre el compliment o no 
de les condicions associades a les dites subvencions, donacions o llegats, 
tal com exigeix el Pla General de Comptabilitat aplicable a les Cambres. 

La gestió econòmica d’aquesta Cambra referida a l’exercici 2013 no ha 
sigut sotmesa al control financer previst en l’article 34 de la Llei 11/1997, 
per part de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. 

La Cambra ha remés a la Sindicatura l’informe d’auditoria de 
compliment de la legalitat que s’exigeix per Resolució de la directora 
general de  Comerç i Consum de 25 de setembre de 2008 i que fa 
referència a l’anàlisi del compliment dels requisits d’autofinançament i 
de distribució de la recaptació per a l’Impost sobre Societats, d’acord amb 
el que estableixen els articles 11 i 16.2 de la Llei 3/1993. Aquest informe 
de legalitat expressa una opinió en la qual no s’han observat 
incompliments sobre aquests aspectes. Això no obstant, aquest informe 
no fa referència a l’opinió que exigeix l’apartat 3 de l’esmentada 
Resolució sobre el grau de compliment de les recomanacions d’informes 
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anteriors i de les indicacions de l’òrgan tutelar en les seus resolucions 
sobre la presentació de comptes. 

La mateixa Cambra d’Alcoi certifica que el Reglament de Règim Interior 
d’aquesta Cambra no s’ha adaptat al Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de 
desembre, ja que no s’ha produït l’adaptació al dit Reial Decret de la Llei 
11/1997 de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la 
Comunitat Valenciana. 

El quadre 5.3 mostra, en euros, l’anàlisi comptable de l’evolució del 
compte de pèrdues i guanys corresponents al període 2010-2013 de la 
Cambra d’Alcoi. 
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Cambra d’Alcoi  

CONCEPTES 2010 2011 2012 2013 

A) Operacions continuades         

1. Import net de la xifra de negocis 247.893  181.807  120.315  85.771  

a) Ingressos per recurs cameral permanent 195.985  128.298  53.836  11.606  

b) D’altres ingressos 51.908  53.509  66.478  74.164  

2. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0  0  0  0  

3. D’altres ingressos d’explotació 311.564  251.347  87.385  55.938  

4. Excessos de provisions 0  0  0  0  

A.1) Ingressos de gestió ordinària   (1+2+3+4) 559.456  433.154  207.700  141.709  

5. Aprovisionaments (469) (220) (737) (731) 

6. Despeses de personal (247.502) (262.993) (238.175) (193.228) 

7. D’altres despeses d’explotació (272.340) (191.895) (120.712) (91.226) 

8. Amortització de l’immobilitzat (66.683) (63.417) (48.149) (42.176) 

A.2) Despeses de gestió ordinària   (5+6+7+8) (586.994) (518.525) (407.773) (327.361) 

A.3) Resultat de la gestió ordinària  (A.1+A.2) (27.538) (85.371) (200.073) (185.653) 

9.   Imputació subv. d’immobilitzat no financer i d’altres 37.673  37.673  26.452  25.999  

10. Deterioració i resultat per alienació d’immobilitzat 0  0  0  (270) 

11. D’altres resultats 3.362  4.662  4.116  1.061  

A.4) Resultat d’explotació A.3+9+10+11) 13.498  (43.036) (169.505) (158.862) 

12. Ingressos financers 25.156  7.430  285  13  

13. Despeses financeres (3.036) (2.902) (3.310) (2.743) 

14. Variació de valor raonable en instruments financers 0  0  0  0  

15. Diferències de canvi (0) 0  0  0  

16. Deterioració i resultat per alienació d’instr. financers 0  0  0  (1.464) 

17. D’altres ingressos i despeses de caràcter financer 0  0  0  0  

A.5) Resultat d’operacions financeres (12+13+14+15+16+17) 22.120  4.529  (3.025) (4.194) 

A.6) Resultat abans d’impostos (A.4+A.5) 35.617  (38.507) (172.530) (163.057) 

18. Impost sobre beneficis 0  0  0  0  

A.7) Resultats procedents d’operacions continuades (A.6+18) 35.617  (38.507) (172.530) (163.057) 

B) Operacions ininterrompudes         

19. Resultat  procedent d’oper. interrompudes net d’impostos         

A.8) Resultat de l’exercici (A.7+19) 35.617  (38.507) (172.530) (163.057) 

Quadre 5.3 

Tal com s’observa en el quadre 5.3, en la Cambra d’Alcoi s’ha produït una 
disminució molt significativa a partir de l’exercici 2010 dels ingressos pel 
recurs cameral permanent, l’obligació de pagament del qual va ser 
eliminada pel Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre. També han 
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baixat els ingressos per subvencions rebudes de les administracions 
públiques i els ingressos financers. 

En les despeses de personal, s’ha produït una reducció rellevant en 
l’exercici 2013. Segons informa la Cambra en la nota 17.1 de la memòria, 
en aquest exercici 2013, l’autoritat laboral ha aprovat un expedient de 
regulació d’ocupació del 50% de la jornada laboral a aplicar des del 22 de 
juliol de 2013 fins al 21 de juliol de 2014. 

Així mateix s’han reduït molt significativament la partida d’“Altres 
despeses d’explotació”, a causa del necessari ajust d’aquestes despeses 
en funció de la disminució dels ingressos. 

Tot això ha comportat, com es resumeix en el quadre 5.3, que la Cambra 
d’Alcoi haja presentat pèrdues consecutives en els últims tres exercicis, 
el que comporta la necessitat d’adoptar mesures adreçades a mantenir 
l’equilibri econòmic i financer. 

En el quadre 5.4 mostrem l’evolució en els exercicis del període 2010 a 
2013 de determinats conceptes significatius de la situació econòmica i 
financera de la Cambra d’Alcoi, en euros. 

Cambra d’Alcoi 

Conceptes/exercici 2010 2011 2012 2013 

Patrimoni net 2.013.998 1.931.574 1.732.593 1.543.537 

Fons propis 1.081.242 1.036.491 863.961 700.905 

Fons de maniobra 375.822 344.059 179.774 21.021 

Nombre mitjà d'empleats 8 9 7 5 

Quadre 5.4 

S’hi observa una disminució en les quantitats del patrimoni net i fons 
propis en aquest període 2010-2013, encara que es mantenen en valors 
positius. Això no obstant, el fons de maniobra (obtingut com la 
suficiència de l’actiu corrent per cobrir el passiu corrent) s’ha reduït de 
manera rellevant i el nombre mitjà d’empleats ha passat de 8 empleats 
en 2010 a 5 empleats en 2013. 

5.4 Cambra de Comerç i Indústria d’Oriola 

El pressupost de l’exercici 2013 de la Cambra d’Oriola va ser aprovat pel 
Ple en data 20 de desembre de 2012 i remés el 28 de desembre de 2012 
perquè s’aprovés a la Direcció General del Comerç i Consum, excedit el 
termini del 30 de novembre establit en l’article 39 del Reglament de les 
Cambres valencianes. La Cambra d’Oriola va sol·licitar una pròrroga fins 
a final de 2012 per a aprovar el pressupost de 2013, motivada per què 
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estava a punt de publicar-se la nova norma bàsica reguladora d’aquestes 
corporacions. 

Els comptes anuals abreujats de la Cambra d’Oriola corresponents a 
l’exercici 2013 han sigut formulats pel Comité Executiu en data de 24 de 
juliol de 2014 i aprovats pel Ple en data de 28 de juliol de 2014. Els 
acompanya el corresponent informe d’auditoria de comptes anuals de 
data 13 de juny de 2014, que presenta una opinió favorable amb un 
paràgraf d’èmfasi sobre el fet que l’Entitat ha incorregut en pèrdues 
durant els quatre exercicis consecutius, fet que és indicatiu, segons 
aquest informe, d’una incertesa sobre la capacitat de la Cambra per 
continuar amb la seua activitat, subjecta fonamentalment a l’èxit de les 
seues operacions futures que permeten la viabilitat financera de l’Entitat. 

La Cambra d’Oriola ha remés en data de 12 d’agost de 2014 aquests 
comptes anuals de 2013, juntament amb l’esmentat informe d’auditoria, 
a la Conselleria d’Economia, Indústria Turisme i Ocupació, excedit el 
termini establit (1 de juliol) en l’article 39.4 del Reglament de Cambres de 
la Comunitat Valenciana. La Cambra va sol·licitar a la Direcció General 
de Comerç i Consum una pròrroga per a presentar la liquidació de 
l’exercici 2013. Aquests comptes anuals s’han de considerar aprovats, en 
la mesura que la Direcció General esmentada no ha realitzat objeccions. 

La Direcció General no va emetre resposta expressa a les sol·licituds de 
pròrroga i va acceptar la documentació quan li va ser presentada. 

La Cambra d’Oriola ha retut els comptes anuals, juntament amb 
l’informe d’auditoria, via correu electrònic a la Sindicatura de Comptes 
en data de 16 de setembre de 2014. 

Els comptes anuals esmentats han sigut elaborats, amb caràcter general, 
d’acord amb els models previstos per la normativa comptable que hi és 
d’aplicació. En la memòria s’inclou informació sobre el compliment de 
les condicions de les subvencions de capital rebudes, però aquesta 
informació s’ha estendre a les subvencions corrents. 

La gestió econòmica d’aquesta Cambra referida a l’exercici 2013 no ha 
sigut sotmesa al control financer previst en l’article 34 de la Llei 11/1997, 
per la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. 

La Cambra ha remés a la Sindicatura l’informe especial de procediments 
acordats que s’exigeix per Resolució de la directora general de Comerç i 
Consum de 25 de setembre de 2008 i que fa referència a l’anàlisi del 
compliment dels requisits d’autofinançament i de distribució de la 
recaptació per a l’Impost sobre Societats, d’acord amb el que estableixen 
els articles 11 i 16.2 de la Llei 3/1993. Aquest informe expressa una opinió 
en la qual no s’han observat incompliments sobre aquests aspectes. 
Aquest informe, però, no fa referència a l’opinió exigida per l’apartat 3 de 
la Resolució esmentada, sobre el grau de compliment de les 
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recomanacions d’informes anteriors i de les indicacions de l’òrgan 
tutelar en les seus resolucions sobre la presentació de comptes. 

La mateixa Cambra d’Oriola certifica que no han canviat les 
circumstàncies ni les condicions legals que van fer que en 2011 se 
sol·licités a la Direcció General de Comerç i Consum la pròrroga per a 
adaptar el reglament de règim interior. 

El quadre 5.5 mostra, en euros, l’anàlisi comptable de l’evolució del 
compte de pèrdues i guanys corresponents al període 2010-2013 de la 
Cambra d’Oriola. 
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Cambra d’Oriola 

CONCEPTES 2010 2011 2012 2013 

A) Operacions continuades         

1. Import net de la xifra de negocis 322.273  249.441  173.946  150.117  

 a) Ingressos per recurs cameral permanent 265.451  181.085  11.641  16.327  

 b) D’altres ingressos 56.822  68.357  162.305  133.790  

2. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0  0  0  0  

3. D’altres ingressos d’explotació 529.398  324.424  173.759  203.627  

4. Excessos de provisions 0  0  0  0  

A.1) Ingressos de gestió ordinària   (1+2+3+4) 851.671  573.866  347.705  353.745  

5. Aprovisionaments (3.500) (6.347) (3.112) (5.519) 

6. Despeses de personal (499.592) (458.951) (445.515) (292.249) 

7. D’altres despeses d’explotació (406.319) (318.356) (331.462) (234.644) 

8. Amortització de l’immobilitzat (55.942) (46.502) (44.590) (44.550) 

A.2) Despeses de gestió ordinària   (5+6+7+8) (965.352) (830.155) (824.678) (576.962) 

A.3) Resultat de la gestió ordinària  (A.1+A.2) (113.681) (256.289) (476.973) (223.217) 

9. Imputació subv. d’immobilitzat no financer i 
d’altres 32.670  21.420  15.825  15.825  

10. Deterioració i resultat per alienació 
d’immobilitzat 0  0  0  0  

11. D’altres resultats 14.805  397  (293) 4  

A.4) Resultat d’explotació (A.3+9+10+11) (66.206) (234.472) (461.441) (207.388) 

12. Ingressos financers 2.562  11.188  4.232  1.147  

13. Despeses financeres (17.023) (16.182) (46.322) (14.324) 

14. Variació de valor raonable en instruments 
financers 0  0  0  (15.337) 

15. Diferències de canvi 0  0  0 0  

16. Deterioració i resultat per alienació d’instr. 
financers 0  0  0  (2.043) 

17. D’altres ingressos i despeses de caràcter 
financer 0  0  0  0  

A.5) Resultat d’operacions financeres 
(12+13+14+15+16+17) (14.460) (4.994) (42.089) (30.557) 

A.6) Resultat abans d’impostos (A.4+A.5) (80.666) (239.467) (503.530) (237.945) 

18. Impost sobre beneficis (302) (985) (2.301) (190) 

A.7) Resultats procedents d’operacions 
continuades (A.6+18) (80.968) (240.451) (505.831) (238.136) 

B) Operacions ininterrompudes         

19. Resultat  procedent d’oper. interrompudes net 
d’impostos         

A.8) Resultat de l’exercici (A.7+19) (80.968) (240.451) (505.831) (238.136) 

Quadre 5.5 
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Com s’observa en el quadre 5.5, en la Cambra d’Oriola els ingressos 
derivats del recurs cameral permanent, l’obligatorietat del qual va ser 
anul·lada pel Reial Decret Llei 13/2010, ha experimentat una disminució 
molt significativa en el període 2010-2013. Igualment és important la 
disminució d’altres ingressos d’explotació, bàsicament pel descens en les 
subvencions rebudes procedents de les administracions públiques. 

En les despeses de personal, en l’exercici 2013 s’ha produït una 
disminució molt important respecte a altres exercicis anteriors. 
Igualment s’han reduït altres despeses d’explotació, de manera acord 
amb la disminució dels ingressos de la mateixa naturalesa. 

Conseqüència d’això, la Cambra d’Oriola acumula quatre exercicis amb 
pèrdues de quantitats significatives. 

En el quadre 5.6 es mostra l’evolució en els exercicis del període 2010-
2013 de determinats conceptes significatius de la situació econòmica i 
financera de la Cambra d’Oriola, en euros: 

Cambra d’Oriola  

Conceptes/exercicis 2010 2011 2012 2013 

Patrimoni net 2.555.311 2.273.541 1.791.756 1.564.492 

Fons propis 1.938.458 1.690.065 1.224.105 1.001.129 

Fons de maniobra  1.538.425 1.880.689 795.218 590.059 

Nom. mitjà d’empleats 24 23 23 14 

Quadre 5.6 

Tots els conceptes del quadre 5.6 mostren descensos mols significatius, 
encara que el patrimoni net, els fons propis i el fons de maniobra (actiu 
corrent menys passiu corrent) es mantenen en xifres positives. El 
nombre mitjà de treballadors ha passat de 24 empleats en 2010 a 14 
treballadors en 2013. 

5.5. Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d’Alacant 

El pressupost de l’exercici 2013 de la Cambra d’Alacant va ser aprovat pel 
Ple en data de 20 de desembre de 2012 i remés el 27 de desembre de 2012 
perquè fos aprovat a la Direcció General de Comerç i Consum, fet que 
excedeix el termini del 30 de novembre establit en l’article 39 del 
Reglament de les Cambres valencianes. La Cambra va sol·licitar a 
l’esmentada Direcció General una pròrroga per a la presentació del 
pressupost, atesa la reestructuració organitzativa que s’està efectuant en 
la Cambra, com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 
13/2010. 
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Els comptes anuals de la Cambra d’Alacant corresponents a l’exercici 
2013 han sigut formulats pel Comité Executiu en data de 15 de setembre 
de 2014 i aprovats pel Ple en data de 22 de setembre de 2014. Els 
acompanya el corresponent informe d’auditoria de comptes anuals de 
data 17 de setembre de 2014, que presenta una opinió favorable amb un 
paràgraf d’èmfasi per dir que el treball s’ha realitzar sota el principi 
d’empresa en funcionament, indicant que la Cambra ha obtingut unes 
pèrdues durant l’exercici 2013 d’1.833.673 euros, a causa de la disminució 
substancial dels ingressos com a conseqüència de la derogació de 
l’obligatorietat de pagar quotes camerals, d’acord amb el que estableix el 
Reial Decret Llei 13/2010; l’informe emfasitza que en la memòria (nota 
19) s’explica que en l’exercici 2014 ha entrat en vigor la Llei 4/2014, en la 
qual es preveu l’execució del Pla Cameral d’Internacionalització i el Pla 
Cameral de Competitivitat per les Cambres de Comerç espanyoles en 
col·laboració amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació d’Espanya. 

La Cambra ha remés en data de 29 de setembre de 2014 aquests comptes 
anuals de 2013, juntament amb l’esmentat informe d’auditoria, a la 
Direcció General de Comerç i Consum, superat el termini (1 de juliol) 
establit en l’article 39.4 del Reglament de Cambres de la Comunitat 
Valenciana. La Cambra va sol·licitar a dita Direcció General una 
ampliació del termini per a sotmetre a aprovació els comptes anuals, 
sense que hi conste el motiu del retard. Aquests comptes anuals s’han de 
considerar aprovats, en la mesura que la Direcció General esmentada no 
ha realitzat objeccions. 

La Direcció General no va emetre resposta expressa a les sol·licituds de 
pròrroga i va acceptar la documentació quan li va ser presentada. 

La Cambra d’Alacant ha retut els comptes anuals, juntament amb 
l’informe d’auditoria, via correu electrònic a la Sindicatura de Comptes 
en data de 29 de setembre de 2014. 

Els comptes anuals esmentats han sigut elaborats, amb caràcter general, 
d’acord amb els models previstos per la normativa comptable que hi és 
d’aplicació. En la memòria dels comptes anuals, en l’apartat de 
subvencions rebudes, no s’inclou la informació sobre el compliment o no 
de les condicions associades a aquestes subvencions, donacions i llegats, 
tal com exigeix el Pla General de Comptabilitat aplicable a les Cambres. 

La gestió econòmica d’aquesta Cambra referida a l’exercici 2013 no ha 
sigut sotmesa al control financer previst en l’article 34 de la Llei 11/1997, 
per la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. 

La Cambra ha remés a la Sindicatura l’informe d'auditoria de 
compliment de la legalitat que s’exigeix per Resolució de la directora 
general de Comerç i Consum de 25 de setembre de 2008 i que fa 
referència a l’anàlisi del compliment dels requisits d’autofinançament i 
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de distribució de la recaptació per a l’Impost sobre Societats, d’acord amb 
el que estableixen els articles 11 i 16.2 de la Llei 3/1993 i, en cas que n’hi 
hagués, de les recomanacions incloses en auditories anteriors i en les 
indicacions de la Direcció General incloses en les resolucions relatives a 
presentacions de comptes anteriors. Aquest informe de legalitat 
expressa una opinió en la qual no s’han observat incompliments sobre 
aquests aspectes.  

La mateixa Cambra d’Alacant certifica que, en l’exercici 2013, el 
reglament de règim interior d’aquesta Cambra no s’ha adaptat al Reial 
Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre. 

El quadre 5.7 mostra, en euros, l’anàlisi comptable de l’evolució del 
compte de pèrdues i guanys corresponents al període 2010-2013 de la 
Cambra d’Alacant. 
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Cambra d’Alacant 

Conceptes 2010 2011 2012 2013 

A) Operacions continuades         

1. Import net de la xifra de negocis 8.429.555  7.504.698  2.617.729  1.533.294  

a) Ingressos per recurs cameral permanent 7.384.976  6.339.714  1.060.083  63.688  

b) D’altres ingressos 1.044.579  1.164.985  1.557.646  1.469.606  

2. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0  34.225  0  0  

3. D’altres ingressos d’explotació 1.679.455  1.216.706  534.017  705.756  

4. Excessos de provisions 0  0  0  0  

A.1) Ingressos de gestió ordinària   (1+2+3+4) 10.109.010  8.755.629  3.151.746  2.239.049  

5. Aprovisionaments 0  0  0  0  

6. Despeses de personal (3.795.683) (3.911.932) (3.423.161) (2.370.745) 

7. D’altres despeses d’explotació (5.941.345) (4.323.541) (2.589.528) (1.267.258) 

8. Amortització de l’immobilitzat (971.279) (1.079.987) (1.044.518) (995.432) 

A.2) Despeses de gestió ordinària   (5+6+7+8) (10.708.306) (9.315.460) (7.057.208) (4.633.435) 

A.3) Resultat de la gestió ordinària  (A.1+A.2) (599.296) (559.831) (3.905.462) (2.394.385) 

9. Imputació subv. d’immobilitzat no financer i d’altres 421.481  420.714  447.560  461.036  

10. Deterioració i resultat per alienació d’immobilitzat 0  0  0  183.241  

11. D’altres resultats 0  10.407  0  0  

A.4) Resultat d’explotació (A.3+9+10+11) (177.816) (128.710) (3.457.902) (1.750.108) 

12. Ingressos financers 90.455  40.645  16.306  29.858  

13. Despeses financeres (93.094) (83.396) (105.876) (113.423) 

14. Variació de valor raonable en instruments financers 0  0  0  0  

15. Diferències de canvi 0  0  0  0  

16. Deterioració i resultat per alienació d’instr. financers 0  0  (437.258) 0  

17. D’altres ingressos i despeses de caràcter financer 0  0  0  0  

A.5) Resultat d’operacions financeres 
(12+13+14+15+16+17) 

(2.639) (42.751) (526.827) (83.565) 

A.6) Resultat abans d’impostos (A.4+A.5) (180.455) (171.461) (3.984.729) (1.833.673) 

18. Impost sobre beneficis (13.846) (103) (104) 0  

A.7) Resultats procedents d’operacions continuades 
(A.6+18) 

(194.301) (171.565) (3.984.834) (1.833.673) 

B) Operacions ininterrompudes         

19. Resultat  procedent d’oper. interrompudes net 
d’impostos 

0  0  0  0  

A.8) Resultat de l’exercici (A.7+19) (194.301) (171.565) (3.984.834) (1.833.673) 

Quadre 5.7 
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Com s’observa en el quadre 5.7, en la Cambra d’Alacant els ingressos 
derivats del recurs cameral permanent, l’obligatorietat del qual va ser 
anul·lada pel Reial Decret Llei 13/2010, han experimentat una disminució 
molt significativa en el període 2010-2013. Igualment és important la 
disminució d’altres ingressos d’explotació, bàsicament pel descens en les 
subvencions rebudes procedents d’administracions públiques. 

En les despeses de personal, en l’exercici 2013, s’ha produït una 
disminució molt important respecte a exercicis anteriors. Igualment 
s’han reduït altres despeses d’explotació, d’acord amb la disminució dels 
ingressos de la mateixa naturalesa. 

Conseqüència d’això, la Cambra d’Alacant acumula quatre exercicis amb 
pèrdues de quanties importants, sobretot en 2012 i 2013. 

En el quadre 5.8 es mostra l’evolució en els exercicis del període 2010 a 
2013 de determinats conceptes significatius de la situació econòmica i 
financera de la dita Cambra, en euros: 

Cambra d’Alacant 

Conceptes/exercicis 2010 2011 2012 2013 

Patrimoni net 42.548.685 42.357.272 38.776.975 36.678.942 

Fons propis 25.963.695 25.971.295 21.952.144 20.224.316 

Fons de maniobra 6.313.615 6.802.323 4.934.923 3.122.407 

Nom. mitjà d’empleats 99 91 76 57 

Quadre 5.8 

Tal com s’observa en el quadre 5.8, el patrimoni net i els fons propis, així 
com el fons de maniobra (obtingut com la suficiència de l’actiu corrent 
per fer front al passiu corrent) s’ha reduït en el període 2010-2013, encara 
que es mantenen en valors positius elevats. El nombre mitjà de 
treballadors ha baixat molt significativament de 99 empleats en l’exercici 
2010 fins arribar a 57 empleats en l’exercici 2013. 

5.6 Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló 

El pressupost de l’exercici 2013 de la Cambra de Castelló va ser aprovat 
pel Ple en data de 30 d’octubre de 2012 i remés el 31 de d’octubre de 2012 
a la Direcció General de Comerç i Consum perquè fos aprovat, dins del 
termini del 30 de novembre establit en l’article 39 del Reglament de les 
Cambres valencianes. 

Els comptes anuals de la Cambra de Castelló corresponents a l’exercici 
2013 han sigut formulats pel Comité Executiu i aprovats pel Ple en data 
de 30 de setembre de 2014. Els acompanya el corresponent informe 
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d’auditoria de comptes anuals de data 25 de setembre de 2014, que 
presenta una opinió favorable.  

La Cambra ha remés en data d’1 d'octubre de 2014 aquests comptes 
anuals de 2013, juntament amb l’esmentat informe d’auditoria, a la 
Direcció General de Comerç i Consum, superat el termini (1 de juliol) 
establit en l’article 39.4 del Reglament de Cambres de la Comunitat 
Valenciana. La Cambra va sol·licitar a la dita Direcció General una 
ampliació del termini per a sotmetre a aprovació els comptes anuals, a 
causa dels ajustos i reestructuracions que s’estan abordant i 
especialment als canvis en el Departament econòmic i financer. Aquests 
comptes anuals s’han de considerar aprovats, en la mesura en què 
l’esmentada Direcció General no ha realitzat objeccions. 

La Direcció General no va emetre resposta expressa a les sol·licituds de 
pròrroga i va acceptar la documentació quan li va ser presentada. 

La Cambra de Castelló ha retut els comptes anuals, juntament amb 
l’informe d’auditoria, via correu electrònic a la Sindicatura de Comptes 
en data de 30 de setembre de 2014. 

Els comptes anuals esmentats han sigut elaborats, amb caràcter general, 
d’acord amb els models previstos per la normativa comptable que hi és 
d’aplicació. En la memòria dels comptes anuals, en l’apartat de 
subvencions rebudes, no s’inclou la informació sobre el compliment o no 
de les condicions associades a aquestes subvencions, donacions i llegats, 
tal com exigeix el Pla General de Comptabilitat aplicable a les Cambres. 

La gestió econòmica d’aquesta Cambra referida a l’exercici 2013 no ha 
sigut sotmesa al control financer previst en l’article 34 de la Llei 11/1997, 
per la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. 

La Cambra ha remés a la Sindicatura l’informe d’auditoria de 
compliment de la legalitat que s’exigeix per Resolució de la directora 
general de Comerç i Consum de 25 de setembre de 2008 i que fa 
referència a l’anàlisi del compliment dels requisits d’autofinançament i 
de distribució de la recaptació per a l’Impost sobre Societats, d’acord amb 
el que estableixen els articles 11 i 16.2 de la Llei 3/1993, de 22 de març, 
Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació; i, en cas 
que n’hi hagués, de les recomanacions incloses en auditories anteriors i 
en les indicacions de la Direcció General de Comerç i Consum de la 
Generalitat Valenciana incloses en les resolucions relatives a 
presentacions de comptes anteriors. Aquest informe de legalitat 
expressa una opinió en la qual no s’han observat incompliments sobre 
aquests aspectes.  

El reglament de règim interior de la Cambra de Castelló no s’ha adaptat 
al Reial Decret Llei 13/1010, de 3 de desembre. 
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El quadre 5.9 mostra, en euros, l’anàlisi comptable de l’evolució del 
compte de pèrdues i guanys corresponents al període 2010-2013 de la 
Cambra de Castelló. 

Cambra de Castelló  

CONCEPTES 2010 2011 2012 2013 

A) Operacions continuades     

1. Import net de la xifra de negocis 4.688.387  3.984.620  2.799.046  2.350.450  

a) Ingressos per recurs cameral permanent 3.540.128  2.505.042  780.161  (149.609) 

b) D’altres ingressos 1.148.259  1.479.577  2.018.885  2.500.059  

2. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0  0  0  0  

3. D’altres ingressos d’explotació 2.297.111  2.127.683  1.245.539  1.824.846  

4. Excessos de provisions 0  0  0  0  

A.1) Ingressos de gestió ordinària   (1+2+3+4) 6.985.498  6.112.303  4.044.585  4.175.296  

5. Aprovisionaments (66.324) (58.145) (49.391) (53.125) 

6. Despeses de personal (3.701.270) (4.175.560) (4.390.705) (2.984.947) 

7. D’altres despeses d’explotació (2.836.666) (2.340.190) (2.090.613) (1.588.261) 

8. Amortització de l’immobilitzat (380.841) (456.772) (436.504) (419.376) 

A.2) Despeses de gestió ordinària   (5+6+7+8) (6.985.101) (7.030.668) (6.967.212) (5.045.709) 

A.3) Resultat de la gestió ordinària  (A.1+A.2) 397  (918.365) (2.922.627) (870.413) 

9. Imputació subv. d’immobilitzat no financer i d’altres 52.453  67.853  67.853  67.853  

10. Deterioració i resultat per alienació d’immobilitzat 0  0  0  0 

11. D’altres resultats 0  0  0  0 

A.4) Resultat d’explotació (A.3+9+10+11) 52.851  (850.512) (2.854.774) (802.560) 

12. Ingressos financers 91.998  23.649  12.863  692  

13. Despeses financeres 0  0  (470) (7.793) 

14. Variació de valor raonable en instruments financers 0  0  0  0 

15. Diferències de canvi 0  0  0  0 

16. Deterioració i resultat per alienació d’instr. financers 0  0  0  0 

17. D’altres ingressos i despeses de caràcter financer 0  0  0  0 

A.5) Resultat d’operacions financeres 
(12+13+14+15+16+17) 

91.998  23.649  12.394  (7.101) 

A.6) Resultat abans d’impostos (A.4+A.5) 144.849  (826.863) (2.842.380) (809.660) 

18. Impost sobre beneficis 0  0  0   

A.7) Resultats procedents d’operacions continuades 
(A.6+18) 

144.849  (826.863) (2.842.380) (809.660) 

B) Operacions ininterrompudes     

19. Resultat  procedent d’oper. interrompudes net 
d’impostos 

0  0  0  0  

A.8) Resultat de l’exercici (A.7+19) 144.849  (826.863) (2.842.380) (809.660) 

Quadre 5.9 
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Com s’observa en el quadre 5.9, en la Cambra de Castelló els ingressos 
derivats del recurs cameral permanent, l’obligatorietat del qual va ser 
anul·lada pel Reial Decret Llei 13/2010, han experimentat una disminució 
molt significativa en el període 2010-2013. Igualment és important la 
disminució d’altres ingressos d’explotació, bàsicament pel descens en les 
subvencions rebudes procedents d’administracions públiques. 

En les despeses de personal, en l’exercici 2013, s’ha produït una 
disminució molt important respecte a exercicis anteriors. Igualment 
s’han reduït altres despeses d’explotació, d’acord amb la disminució dels 
ingressos de la mateixa naturalesa. 

Conseqüència d’això, la Cambra de Castelló acumula, en els tres darrers 
exercicis, pèrdues de quanties importants. 

En el quadre 5.10 es mostra l’evolució en els exercicis del període 2010 a 
2013 de determinats conceptes significatius de la situació econòmica i 
financera de la dita Cambra, en euros. 

Cambra de Castelló 

Conceptes 2010 2011 2012 2013 

Patrimoni net 17.768.822 16.874.106 13.963.873 13.086.359 

Fons propis 15.246.094 14.419.231 11.576.851 10.767.191 

Fons de maniobra 6.322.279 6.193.394 3.323.436 2.958.197 

Nom. mitjà d’empleats 88 85 69 69 

Quadre 5.10 

Tal com s’observa en el quadre 5.10, el patrimoni net i els fons propis, 
així com el fons de maniobra (obtingut com la suficiència de l’actiu 
corrent per fer front al passiu corrent) s’ha reduït en el període 2010-
2013, encara que es mantenen en valors positius elevats. El nombre mitjà 
de treballadors ha baixat molt significativament de 88 empleats en 
l’exercici 2010 fins arribar a 69 empleats en l’exercici 2013. 

5.7 Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València 

El pressupost de l’exercici 2013 de la Cambra de València va ser aprovat 
pel Ple en data de 26 novembre de 2012 i remés el 30 de novembre de 
2012 a la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç perquè fos aprovat, 
dins del termini establit en l’article 39 del Reglament de les Cambres 
valencianes. El Ple, en sessió de data 23 de setembre de 2013, va aprovar 
una ampliació de despeses per import de 783.852 euros amb càrrec a fons 
propis per fer front a una ampliació de despeses d’inversió derivades de 
les distintes fases del projecte de remodelació de l’edifici del carrer del 
Poeta Querol i altres inversions no previstes inicialment. 
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Els comptes anuals de la Cambra de València corresponents a l’exercici 
2013 han sigut formulats pel Comité Executiu en data de 16 de juny de 
2014 i aprovats pel Ple en data de 23 de juny de 2014. Els acompanya el 
corresponent informe d’auditoria de comptes anuals de data 17 de juny 
de 2014, que presenta una opinió favorable amb un paràgraf d’èmfasi 
sobre l’aprovació de la Llei 4/2014 que manté l’eliminació del pagament 
obligatori del recurs cameral permanent que es va aprovar per mitjà del 
Reial Decret Llei 13/2010. L’informe indica que la reducció significativa 
dels ingressos de la Cambra ha motivat que es continuassen realitzant 
ajustos d’estructura, que haurà de ser objecte d’adaptació a la nova 
normativa estatal ja aprovada i a l’autonòmica pendent de 
desenvolupament, havent de realitzar les correccions necessàries que 
permeten assolir l’equilibri financer, sense que el seu efecte futur es 
puga determinar a la data actual. 

La Cambra ha remés en data de 25 de juny de 2014 aquests comptes 
anuals de 2013, juntament amb l’esmentat informe d’auditoria, al 
conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació dins del termini 
perceptiu, (1 de juliol) establit en l’article 39.4 del Reglament de Cambres 
de la Comunitat Valenciana. Aquests comptes anuals s’han de 
considerar aprovats, en la mesura en què la Direcció General de Comerç i 
Consum no ha presentat objeccions. 

La Cambra de València ha retut els comptes anuals de l'exercici de 2013, 
juntament amb l’informe d’auditoria, a la Sindicatura de Comptes en 
data de 25 de juny de 2014. 

Els comptes anuals esmentats han sigut elaborats, amb caràcter general, 
d’acord amb els models previstos per la normativa comptable que hi és 
d’aplicació. En la memòria dels comptes anuals, en l’apartat de 
subvencions rebudes, no s’inclou la informació sobre el compliment o no 
de les condicions associades a aquestes subvencions, donacions i llegats, 
tal com exigeix el Pla General de Comptabilitat aplicable a les Cambres. 

La gestió econòmica d’aquesta Cambra, de l’exercici 2013, no ha sigut 
sotmesa al control financer previst en l’article 34 de la Llei 11/1997, per la 
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. 

La Cambra ha remés a la Sindicatura l’informe d’auditoria de 
compliment de la legalitat que s’exigeix per Resolució de la directora 
general de Comerç i Consum de 25 de setembre de 2008 i que fa 
referència a l’anàlisi del compliment dels requisits d’autofinançament i 
de distribució de la recaptació per a l’Impost sobre Societats, d’acord amb 
el que estableixen els articles 11 i 16.2 de la Llei 3/1993; i, en cas que n’hi 
hagués, de les recomanacions incloses en auditories anteriors i en les 
indicacions de l’esmentada Direcció General incloses en les resolucions 
relatives a presentacions de comptes anteriors. Aquest informe de 
legalitat expressa una opinió en la qual no s’han observat incompliments 
sobre aquests aspectes.  
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El reglament de règim interior de la Cambra de València no s’ha adaptat 
al Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, segons la Cambra, perquè 
no s’han dictat les normes legals i reglamentàries. El Comité Executiu va 
acorda trametre escrit al Consell Superior de Cambres, a través del 
Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, a fi que aquest Consell 
sol·licités una pròrroga del referit termini per portar a terme la 
modificació reglamentària en els termes previstos. 

El quadre següent 5.11 mostra, en euros, l’anàlisi comptable de l’evolució 
del compte de pèrdues i guanys corresponents al període 2010-2013 de la 
Cambra de València: 
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Cambra de València  

CONCEPTES 2010 2011 2012 2013 

A) Operacions continuades     

1. Import net de la xifra de negocis 15.262.528  12.226.966  5.339.869  3.020.763  

a) Ingressos per recurs cameral permanent 13.006.328  9.885.941  2.881.784  670.404  

b) D’altres ingressos 2.256.200  2.341.025  2.458.085  2.350.359  

2. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0  0  0  0  

3. D’altres ingressos d’explotació 1.961.636  1.871.077  1.268.872  1.844.181  

4. Excessos de provisions 0  312.486  148.942  359.622  

A.1) Ingressos de gestió ordinària   (1+2+3+4) 17.224.164  14.410.529  6.757.683  5.224.566  

5. Aprovisionaments (476) (12.580) (5.619) 0  

6. Despeses de personal (7.264.827) (10.495.764) (3.810.134) (3.563.700) 

7. D’altres despeses d’explotació (8.760.136) (5.789.650) (2.426.662) (1.959.159) 

8. Amortització de l’immobilitzat (1.571.787) (1.818.382) (1.615.020) (1.636.142) 

A.2) Despeses de gestió ordinària   (5+6+7+8) (17.597.226) (18.116.376) (7.857.435) (7.159.001) 

A.3) Resultat de la gestió ordinària  (A.1+A.2) (373.062) (3.705.847) (1.099.752) (1.934.435) 

9. Imputació subv. d’immobilitzat no financer i 
d’altres 605.499  594.982  467.435  466.253  

10. Deterioració i resultat per alienació 
d’immobilitzat 1.724  5.500  3.723  

 
11. D’altres resultats 43.588  12.395  81.519  (18.458) 

A.4) Resultat d’explotació (A.3+9+10+11) 277.749  (3.092.970) (547.075) (1.486.640) 

12. Ingressos financers 773.597  838.825  790.940  615.292  

13. Despeses financeres (5.878) (7.451) (3.457) (10.198) 

14. Variació de valor raonable en instruments 
financers 0  0  0  0  

15. Diferències de canvi 19  58  72  11  

16. Deterioració i resultat per alienació d’instr. 
financers (25.693) (165.985) (61.507) 21.088  

17. D’altres ingressos i despeses de caràcter 
financer 0  0  0  0  

A.5) Resultat d’operacions financeres 
(12+13+14+15+16+17) 742.045  665.447  726.048  626.193  

A.6) Resultat abans d’impostos (A.4+A.5) 1.019.794  (2.427.523) 178.973  (860.447) 

18. Impost sobre beneficis (106.964) (184.882) (39.266) 0  

A.7) Resultats procedents d’operacions 
continuades (A.6+18) 912.830  (2.612.405) 139.707  (860.447) 

B) Operacions ininterrompudes     

19. Resultat  procedent d’oper. interrompudes 
net d’impostos 0  0  0  

 
A.8) Resultat de l’exercici (A.7+19) 912.830  (2.612.405) 139.707  (860.447) 

Quadre 5.11 
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En el quadre 5.11 s’observa una disminució significativa dels ingressos 
en el període 2010-2013 que és conseqüència, bàsicament, de l’anul·lació 
del recurs cameral permanent aprovada en el Reial Decret Llei 13/2010, 
de 3 de desembre. En aquest recurs cameral, la disminució es produeix 
principalment en la quota sobre l’Impost sobre Societats i en la 
participació en rebuts emesos per altres Cambres. No obstant això, la 
resta d’ingressos d’explotació s’han mantingut durant aquest període. Els 
ingressos financers obtinguts per la Cambra continuen sent per 
quantitats relativament significatives respecte al total d’ingressos. 

En les despeses de personal es va produir una disminució molt 
important en l’exercici 2012, igual com en altres despeses d’explotació 
com a conseqüència dels ajustos d’estructura que va aprovar la Cambra 
de València davant la disminució dels ingressos. Segons informa la 
Cambra en la seua memòria, l’aprovació del Reia Decret Llei 13/2010 va 
representar per a aquesta situar-se en un nou escenari, marcat per la 
indefinició normativa i la incertesa quant al seu finançament, en 
desaparéixer l’obligatorietat del pagament del recurs cameral 
permanent. Conseqüència d’això, la Cambra va iniciar en l’exercici 2011 
un important ajust econòmic, organitzatiu i de personal per adequar-se a 
la nova situació. 

Com a conseqüència d’això, la Cambra de València presenta unes 
pèrdues molt importants en l’exercici 2011 i també en l’exercici 2013 
(vegeu el quadre 5.11). En aquest exercici 2013, la Cambra ha continuat 
realitzant determinats ajustos i adaptacions sobre la seua estructura. 

En el quadre 5.12 es mostra l’evolució en els exercicis del període 2010 a 
2013 de determinats conceptes significatius de la situació econòmica i 
financera de la Cambra de València, en euros: 

Cambra de València  

Conceptes/exercicis 2010 2011 2012 2013 

Patrimoni net 61.372.628 58.368.909 58.041.181 56.714.481 

Fons propis 51.315.184 48.702.779 48.842.486 47.982.039 

Fons de maniobra 23.629.644 21.536.817 21.450.831 19.499.530 

Nom. mitjà d’empleats 142 130 90 91 

Quadre 5.12 

Tant el patrimoni net com els fons propis i el fons de maniobra han 
disminuït en aquest període 2010-2013, però es mantenen en nivells 
positius elevats. És molt significativa la disminució del nombre mitjà 
d’empleats, que ha passat de 142 empleats en 2010 a 91 empleats en 
2013. 
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5.8 Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana 

El pressupost de l’exercici 2013 del Consell de Cambres va ser aprovat pel 
Ple en data de 19 de desembre de 2012 i remés el 20 de desembre de 2012 
perquè l’aprovés a la Direcció General de Comerç i Consum, fora del 
termini establit en l’article 39 del Reglament de Cambres valencianes (30 
de novembre). La Secretaria Autonòmica d’Economia, Indústria i Comerç 
va autoritzar la sol·licitud de pròrroga del termini de presentació del 
pressupost fins al 31 de desembre de 2012. El Consell no ha adjuntat la 
memòria explicativa del pressupost que exigeixen les normes per a 
elaborar-lo. 

Els comptes anuals abreujats del Consell de Cambres corresponents a 
l'exercici de 2013 han sigut formulats pel Comitè Executiu i aprovats pel 
Ple en data 19 de juny de 2014. Als dits comptes s'adjunta l'informe 
d'auditoria dels comptes anuals de data 20 de juny de 2014 que presenta 
una opinió favorable, amb un paràgraf d'èmfasi sobre l'aprovació de la 
Llei 4/2014 que certifica l'eliminació del pagament obligatori 
corresponent al recurs cameral permanent, que ha constituït una de les 
principals fonts d'ingressos del Consell de Cambres, raó per la qual, 
d'acord amb la nova normativa cameral, que haurà de ser 
desenvolupada per l'Administració autonòmica, els ingressos futurs del 
Consell de Cambres poden sofrir una reducció significativa. 

El Consell ha remés en data de 23 de juny de 2014 aquests comptes 
anuals juntament amb l’informe d’auditoria esmentat a la Direcció 
General de Comerç i Consum, dins del termini preceptiu (1 de juliol) 
establit en l’article 39.4 del Reglament de Cambres de la Comunitat 
Valenciana Aquests comptes anuals s’han de considerar aprovats, en la 
mesura en què l’esmentada Direcció General no va presentar objeccions. 

El Consell de Cambres ha retut els comptes anuals de l’exercici 2013, 
juntament amb l’informe d’auditoria a la Sindicatura de Comptes en 
data 29 de juliol de 2014. 

Els comptes anuals esmentats han sigut elaborats, amb caràcter general, 
d’acord amb els models previstos per la normativa comptable que hi és 
d’aplicació. En la memòria dels comptes anuals, en l’apartat de 
subvencions rebudes, no s’inclou la informació sobre el compliment o no 
de les condicions associades a les dites subvencions, donacions i llegats, 
tal com exigeix el Pla General de Comptabilitat aplicable a les Cambres. 

La gestió econòmica d’aquesta Cambra, de l’exercici 2013, no ha sigut 
sotmesa al control financer establit en l’article 34 de la Llei 11/1997, per 
part de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. 

El Consell ha comunicat a la Sindicatura que no ha realitzat l’auditoria 
prevista per Resolució de la directora general de Comerç i Consum de 25 
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de setembre de 2008, atès que el Consell no recapta l’Impost sobre 
Societats. 

El Consell no ha adaptat el reglament de règim interior al Reial Decret 
Llei 13/2010, de 3 de desembre. Amb data de 9 de desembre de 2011, el 
Consell va sol·licitar a la Direcció General de Comerç i Consum una 
pròrroga per modificar el reglament esmentat, tant de les Cambres 
Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana 
com del seu Consell, i va motivar la seua sol·licitud. 

El quadre 5.13 mostra, en euros, l’anàlisi comptable de l’evolució del 
compte de pèrdues i guanys corresponents al període 2010-2013 del 
Consell de Cambres: 
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Consell de Cambres 

CONCEPTES 2010 2011 2012 2013 

A) Operacions continuades     

1. Import net de la xifra de negocis 518.452  577.291  654.040  450.616  

a) Ingressos per recurs cameral permanent 0  0  0  0  

b) D’altres ingressos 518.452  577.291  654.040  450.616  

2. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0  0  0  0  

3. D’altres ingressos d’explotació 1.462.298  1.131.005  717.694  1.178.567  

4. Excessos de provisions 0  0  0  0  

A.1) Ingressos de gestió ordinària   (1+2+3+4) 1.980.750  1.708.296  1.371.735  1.629.183  

5. Aprovisionaments 0  0  0    

6. Despeses de personal (936.948) (939.269) (912.722) (894.377) 

7. D’altres despeses d’explotació (1.103.550) (760.762) (604.494) (646.223) 

8. Amortització de l’immobilitzat (75.756) (67.428) (19.480) (11.850) 

A.2) Despeses de gestió ordinària (5+6+7+8) (2.116.253) (1.767.459) (1.536.696) (1.552.451) 

A.3) Resultat de la gestió ordinària  (A.1+A.2) (135.503) (59.163) (164.961) 76.733  

9. Imputació subv. d’immobilitzat no financer i 
d’altres 62.028  55.304  12.521  6.101  

10. Deterioració i resultat per alienació 
d’immobilitzat 0  0  0  0  

11. D’altres resultats 2  17  21.318  (10.000) 

A.4) Resultat d’explotació (A.3+9+10+11) (73.473) (3.842) (131.121) 72.834  

12. Ingressos financers 4.310  6.536  1.016  4  

13. Despeses financeres (3.252) (14.725) (17.525) (36.884) 

14. Variació de valor raonable en instruments 
financers 0  0  0  0  

15. Diferències de canvi 0  0  0  0  

16. Deterioració i resultat per alienació d’instr. 
financers 0  0  0  0  

17. D’altres ingressos i despeses de caràcter 
financer 0  0  0  0  

A.5) Resultat d’operacions financeres 
(12+13+14+15+16+17) 1.058  (8.188) (16.510) (36.880) 

A.6) Resultat abans d’impostos (A.4+A.5) (72.415) (12.030) (147.631) 35.954  

18. Impost sobre beneficis 4.783  (2.619) 2.835  1.512  

A.7) Resultats procedents d’operacions 
continuades (A.6+18) (67.632) (14.649) (144.796) 37.466  

B) Operacions ininterrompudes         

19. Resultat  procedent d’oper. interrompudes net 
d’impostos         

A.8) Resultat de l’exercici (A.7+19) (67.632) (14.649) (144.796) 37.466  

Quadre 5.13 
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La disminució dels ingressos d’explotació obeeix al descens de les 
subvencions rebudes procedents de les administracions públiques. 

Les despeses de personal han disminuït en 2013 respecte de 2010, encara 
que l’ajust més significatiu en les despeses s’ha centrat en la partida 
d’“Altres despeses d’explotació”. 

En els exercicis 2010, 2011 i 2012 es van produir pèrdues en cada exercici 
i, no obstant això, en l’exercici 2013 s’ha obtingut benefici. 

En el quadre 5.14 es mostra l’evolució en els exercicis del període 2010 a 
2013 de determinats conceptes significatius de la situació econòmica i 
financera del Consell de Cambres, en euros: 

Consell de Cambres  

Conceptes/exercicis 2010 2011 2012 2013 

Patrimoni net 732.936 688.712 517.024 565.955 

Fons propis 455.814 466.894 307.728 362.760 

Fons de maniobra 385.221 396.098 240.370 296.167 

Nom. mitjà d’empleats 19 19 19 19 

Quadre 5.14 

Encara que els conceptes de patrimoni net, fons propis i el fons de 
maniobra han disminuït, a final de l’exercici 2013 es mantenen en 
quantitats positives elevades. El nombre mitjà d’empleats s’ha 
mantingut en dinou empleats durant aquest període 2010-2013. 

6. RECOMANACIONS 

6.1 Recomanacions procedents de fiscalitzacions d’exercicis anteriors a 
2013 

a) Atès que l’objecte del treball de fiscalització de les Cambres 
respecte a l’exercici 2013 ha consistit en un control formal de 
rendició de comptes, no s’han revisat àrees específiques de la gestió 
d’aquestes entitats, motiu pel qual la comprovació del grau de 
compliment i posada en pràctica de les recomanacions recollides en 
informes de fiscalització anteriors s’efectuarà en treballs posteriors, 
quan siga objecte de revisió l’àrea de la qual deriven. 

b)  En relació amb l’adaptació del reglament de règim interior de les 
Cambres i del Consell al que estableix el Reial Decret Llei 13/2010, 
de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i 
liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d’ocupació, la 
Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació, en la seua disposició transitòria 
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primera, concedeix un termini per a l’adaptació de la normativa 
autonòmica fins, com a màxim, el 31 de gener de 2015 i de tres 
mesos des de l’adequació autonòmica perquè s’hi adapten els 
reglaments de règim interior de les Cambres territorials. 

6.2 Recomanacions derivades de la fiscalització de l’exercici 2013 

a)  Les Cambres i el Consell han d’elaborar i retre el pressupost anual i 
els comptes anuals, juntament amb els informes d’auditoria, dins 
del termini establit en la normativa d’aplicació. Amb això, al seu 
torn el Consell podrà presentar dins del termini i en la forma 
escaient, davant la Direcció General de Comerç i Consum, la 
informació agregada d’aquestes corporacions. La disposició 
d’aquesta informació comptable és necessària per a prendre 
decisions de manera adequada. 

b) El pressupost s’ha d’acompanyar d’una memòria explicativa, tal 
com exigeixen les normes pressupostàries que en regulen 
l’elaboració. 

c) En la memòria dels comptes anuals, en l’apartat de subvencions 
rebudes, tant de corrents com de capital, s’ha d’incloure la 
informació sobre el compliment o no de les condicions per les quals 
es van concedir, tal com estableix el Pla General Comptable 
aplicable a les Cambres. Aquesta, a més, es tracta d’una font 
d’ingressos significativa per a les Cambres. 

d) L’informe especial exigit en l’apartat 3 de la Resolució de la 
directora general de Comerç i Consum de 25 de setembre de 2008, 
ha d’incloure l’opinió sobre el grau de compliment de les 
recomanacions d’informes anteriors i de les indicacions de l’òrgan 
tutelar en les seues resolucions sobre la presentació de comptes. 

e) Tenint en compte l’evolució dels resultats econòmics i financers 
dels exercicis del període 2010-2013 en les Cambres i el Consell, en 
la qual s’observa que han disminuït significativament els ingressos 
d’aquestes entitats, recomanem que s’implanten plans econòmics i 
financers de viabilitat a curt i a mitjà termini. Amb aquesta 
finalitat, les Cambres han de preveure estimacions realistes dels 
ingressos que poden obtenir, distingint els produïts per les seues 
activitats públiques i les seues activitats privades i donant compte 
d’aquesta classificació dels seus comptes anuals perquè se n’avalue 
l’autonomia o dependència de les administracions públiques. En 
aquest sentit, l’article 35.4 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les 
Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, 
estableix que les Cambres mantindran una comptabilitat 
diferenciada en relació amb les seues activitats públiques i 
privades, sense perjudici de la unicitat dels comptes anuals. 
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7. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, les conclusions, recomanacions i incidències 
provisionals incloses en els projectes d’informes de fiscalització, s’han 
comentat amb els gestors en la fase d’execució del treball de camp, 
abans de formular l'esborrany de l'Informe. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com dels respectius acords 
del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes en què tingué 
coneixement dels esborranys dels informes individuals de fiscalització 
corresponents a l’any 2013, els dits esborranys han sigut enviats als 
comptedants perquè, en els terminis concedits, hi formularen 
al·legacions. 

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

1) Les entitats fiscalitzades han formulat, si era el cas, al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l'Informe. 

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

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut dels 
informes individuals. 

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

Annexos: Annex I: Comptes anuals dels comptedants 

 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes 
sobre les dites al·legacions  

Aquest Informe va ser aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes 
de la Comunitat Valenciana en la seua reunió del dia 15 de desembre de 
2014.  

València, 15 de desembre de 2014 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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