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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 Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant Cambres), així 
com el Consell de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant Consell) està 
prevista en la Llei 3/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Cambres 
Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat 
Valenciana (LCCV), que en l'article 21.2 inclou entre les funcions de 
tutela de la Generalitat, la de la fiscalització i remet al que disposa 
l'article 35 de la Llei 4/2014, de primer d'abril, Bàsica de les Cambres 
Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació (LBCC). 

El dit article 35 de l'LBCC, estableix que l'administració tutelant 
fiscalitzarà els comptes de les seues Cambres i el Tribunal de Comptes 
d'Espanya, o si s'escau, l'òrgan fiscalitzador autonòmic, fiscalitzarà la 
destinació dels fons públics que perceben. 

La Sindicatura de Comptes realitza la fiscalització esmentada en els 
termes establits en la Llei 6/1985, d'11 de maig i en el programa anual 
d'actuació corresponent. 

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 i 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 2015, aprovat pel 
Consell de la Sindicatura de Comptes en sessió celebrada el dia 18 de 
desembre del 2014, disposa que les Cambres 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. 
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En l'Informe de fiscalització s'apleguen, si és el cas, les infraccions o 
irregularitats observades 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 
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 assenyalats adés. 

Els procediments d'auditoria que hem dut a terme per assolir els 
objectius d’aquesta fiscalització són els següents: 

Pel que fa als pressupostos i comptes anuals de les Cambres i el Consell, 
s'han realitzat les actuacions següents: 

-  Comprovar que els comptes anuals de l'exercici de 2014 presentats 
a aquesta Sindicatura de Comptes han sigut aprovats pels 
respectius plens i remesos a l'òrgan tutelar, juntament amb els 
informes d'auditoria externa, d'acord amb el 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 anuals 
en els termes que estableix la normativa reguladora de les Cambres. 

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

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. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i Cambres existents a la Comunitat Valenciana 

La Llei 3/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Cambres Oficials de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, 
estableix la regulació de les Cambres dins del marc fixat per la Llei 
4/2014, de primer d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació. 

Les Cambres són, tal com disposa l'article 2 de l'LCCV, entitats sense 
ànim de lucre i corporacions de dret públic que depenen de la Generalitat 
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 puguen perseguir. 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 és l'òrgan superior de coordinació de les Cambres i 
d'interlocució amb la Generalitat en el desenvolupament de les funcions 
publicoadministratives. Es configura d'acord amb l'article 30 de l'LCCV 
com una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins. La seua 
regulació està expressada en el capítol VII de la Llei i estarà integrat per 
representants de la totalitat de les Cambres. La seua finalitat és la 
representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la 
indústria, els serveis i la navegació de la Comunitat Valenciana, així com 
la coordinació, direcció, i si s'escau, la gestió de les competències 
publicoadministratives que puguen atribuir-li. 

Tant les Cambres com el Consell s'ajustaran al que disposa l'LBCC, 
l'LCCV i les normes de desenvolupament que es dicten. Les seues 
activitats estaran subjectes a la tutela de la Generalitat, mitjançant la 
conselleria que tinga les competències en matèria de comerç. 

L'LCCV estableix en el seu article 4.1 que en cada província de la 
Comunitat Valenciana existirà una cambra, amb competència en tot 
l'àmbit provincial. De la seua part, l'article 4.2 dóna compte de 
l'existència de les cambres locals d'Alcoi i Oriola, amb competència en 
els seus respectius termes municipals. Com ja hem indicat, el capítol VII 
de la Llei es regula la figura del Consell. 

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

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d'Alcoi. 

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

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d'Oriola. 

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

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

3.2 Funcions 

La finalitat de les Cambres ha sigut la representació, promoció i defensa 
dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i, si és el cas, 
la navegació i la prestació de serveis a les empreses que exercisquen les 
activitats indicades.  

Les funcions de les Cambres estan relacionades i regulades en l'article 3 
de l'LCCV que, en els seus apartats, 1 i 2, enumera les funcions de 
caràcter publicoadministratiu. 

Per a un adequat desenvolupament de les seus funcions les Cambres i el 
Consell podran realitzar totes aquelles activitats que els assignen les 
administracions públiques mitjançant un contracte-programa, una 
comanda o una delegació de funcions. Amb aquesta finalitat subscriuran 
els convenis l'article 4.1.c i d del TRLCSP. 

Funcions de caràcter publicoadministratives de l'article 3.1: 

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

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

c) Proposar a les administracions públiques totes les reformes o 
mesures que consideren necessàries o convenients per al foment 
del comerç, la indústria, els serveis i la navegació. 

d) Col·laborar en l'elaboració, desenvolupament, execució i seguiment 
dels plans que es dissenyen per a l'increment de la competitivitat 
dels sectors citats. 

e) Ser òrgan d'assessorament de les administracions públiques en els 
termes que s'establisquen per a desenvolupar els dits sectors. 
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f) Desenvolupar activitats de suport i estímul al sector exterior, en 
especial en exportació, d'acord amb el que descriu el Pla Cameral 
d'Internacionalització. 

g) Participar amb les administracions competents en l'organització de 
la formació pràctica en els centres de treball. 

h) Tramitar els programes públics d'ajudes a les empreses en els 
termes en què s'establisquen en cada cas, així com gestionar els 
serveis públics relacionats amb les dites ajudes quan la seua gestió 
corresponga a l'Administració. 

i) Dur un cens públic de totes les empreses, així com dels seus 
establiment, delegacions i agències ubicats en la seua demarcació. 

j) Col·laborar amb les administracions públiques com a òrgans de 
suport i assessorament per a crear empreses i actuar de finestres 
úniques per a constituir-les quan hi són requerides. 

k) Col·laborar o promoure amb les administracions públiques la 
simplificació administrativa en els procediments per a l'inici i 
desenvolupament d'activitats econòmiques i empresarials, així com 
la millora de la regulació economicoempresarial. 

l) Impulsar actuacions adreçades a incrementar la competitivitat de 
les petites i mitjanes empreses, i fomentar la innovació i 
transferència tecnològiques a les empreses. 

m) Col·laborar amb les administracions públiques en la comprovació 
del compliment dels requisits legals i la verificació d'establiments 
mercantils i industrials, complint amb el que estableix la normativa 
general i sectorial vigent. 

n) Impulsar i col·laborar amb les administracions públiques en la 
implantació de l'economia digital de les empreses. 

Funcions publicoadministratives de l'article 3.2: 

a) Col·laborar amb les administracions públiques com a òrgans de 
suport i assessorament en el foment de la cultura de 
l'emprenedoria, de suport als emprenedors i a la competitivitat. 

b) Lliurar les certificacions i visar i confrontar qualsevol tipus de 
documents relacionats amb l'activitat empresarial que 
voluntàriament els sol·liciten les empreses. 

c) Elaborar les estadístiques, enquestes d'avaluació i estudis que 
consideren necessaris per a exercir les seues competències.  
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d) Col·laborar amb l'administració competent i, si s'escau, informar 
sobre els estudis, treballs i accions que es realitzen per a 
promocionar el comerç, la indústria, els serveis i la navegació. 

e) Desenvolupar els treballs d'estudi i assistència tècnica que li 
encomane l'administració competent en matèria de comerç. 

f) Contribuir a la promoció del turisme. 

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

h) Col·laborar en els programes de formació en centres docents 
públics o privats. 

i) Informar i orientar sobre el procediment d'avaluació i acreditació de 
les competències professionals adquirides per experiència laboral, 
així com en l'aportació d'instal·lacions i serveis per a realitzar 
algunes fases del procediment quan les administracions ho 
establisquen. 

j) Informar els projectes de normes emanats de la Generalitat que 
afecten directament els interessos generals del comerç, la indústria, 
els serveis o la navegació. 

k) Desenvolupament i estímul a la internacionalització i el comerç 
exterior, en col·laboració amb les administracions competents. 

l) Gestionar els registres públics autonòmics de l'activitat econòmica i 
empresarial que encomane la Generalitat. 

m) Qualsevol altra funció que la Generalitat, en l'exercici de les seues 
competències, considere necessària. 

L'apartat 3 de l'article 3 de l'LCCV, estableix que les Cambres podran dur 
a terme altres activitats de caràcter privat, en règim de lliure 
competència, que contribuïsquen a la seua finalitat, així com activitats 
de mediació i arbitratge mercantil. 

Pel que fa al Consell, les seues funcions s'apleguen en l'article 32 de 
l'LCCV, que en el seu apartat 1 estableix les competències següents que 
exercirà directament o per mitjà de les Cambres corresponents: 

a) Representar el conjunt de les Cambres davant de les 
administracions públiques, la Cambra d'Espanya i altres entitats 
públiques o privades en l'àmbit autonòmic i estatal. 

b) Impulsar, coordinar i dirigir les actuacions comunes del conjunt de 
les Cambres. Aquesta funció s'exercirà especialment en els plans 
camerals d'internacionalització i competitivitat establits en els 
articles 22 i 23 de l'LBCC, així com dels que es pogueren derivar de 
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les funcions publicoadministratives expressades en l'article 3 
d'aquesta Llei, o en els plans que puguen desenvolupar-se per al 
conjunt de les Cambres d'Espanya, quant afecte la Comunitat 
Valenciana. 

c) Realitzar la funció consultiva informant dels projectes de normes 
emanats de la Generalitat que afecten directament els interessos 
generals del comerç, la indústria, els serveis o la navegació. 

d) Col·laborar amb la Generalitat i informar o realitzar estudis, 
estadístiques, projectes, treballs i accions que afavorisquen el 
desenvolupament territorial i empresarial i la vertebració 
econòmica de la Comunitat Valenciana, especialment quan afecten 
l'ordenació del territori, la localització i ordenació comercial i 
industrial, el turisme, el medi ambient, l'emprenedoria i la 
competitivitat empresarial, la promoció exterior de la Comunitat 
Valenciana i les infraestructures que contribuïsquen a millorar 
l'eficiència empresarial.  

e) Assessorar la Generalitat en temes referents al comerç, la indústria, 
els serveis i la navegació, a iniciativa pròpia o quan així ho 
requerisca, així com proposar-li les reformes necessàries. 

f) Tramitar programes públics d'ajudes i incentius a les empreses, 
gestió de serveis públics, exercir les funcions 
publicoadministratives que se li atribuïsquen, li encomanen o 
deleguen, i participar en aquells projectes d'infraestructures i 
serveis comuns que afecten el conjunt de la Comunitat Valenciana. 

g) Participar i gestionar, si pertoca, fons de la Unió Europea adreçats a 
la millora de la competitivitat de les empreses, el desenvolupament 
territorial i la generació de riquesa i ocupació a la Comunitat 
Valenciana. 

h) Realitzar activitats de mediació, així com d'arbitratge mercantil 
quan hi siga requerit per les Cambres. 

i) Representar el Consell en l'òrgan superior de govern de les 
institucions de fires, d'acord amb la normativa corresponent. 

j) Prestar altres serveis o realitzar altres activitats a títol onerós o 
lucratiu que redunden en benefici dels interessos representats per 
les Cambres que l'integren. 

k) Qualsevol altra funció de caràcter publicoadministratiu que la 
Generalitat li delegue o encomane. 

L'article 32 de l'LCCV, en el seu apartat 2, estableix que les funcions 
publicoadministratives d'àmbit autonòmic seran atribuïdes al Consell i 
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executades per cada Cambra en la seua demarcació. El Consell exercirà 
les funcions generals de direcció, coordinació, control i avaluació 
d'aquestes funcions publicoadministratives i establirà els plans de treball 
necessaris per a garantir-ne l'adequada coordinació, i garantirà l'eficàcia, 
imparcialitat, transparència i accessibilitat de les empreses de la 
Comunitat Valenciana a aquests serveis amb independència d'on es 
localitzen. El Consell o qualsevol de les cinc Cambres podran assumir la 
prestació directa d'aquestes funcions publicoadministratives d'acord 
amb el que preveu l'ordenament jurídic. 

Per a exercir aquestes funcions i amb l'autorització prèvia de la 
conselleria que tinga les competències en matèria de comerç,  el Consell 
podrà promoure o participar en tota classe d'associacions, fundacions i 
societats civils o mercantils, així com establir els oportuns convenis de 
col·laboració. 

3.3 Organització 

L'organització de les Cambres està regulada en el capítol III, els articles 6 
al 12, de l'LCCV. 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, 
administració i proposta de la Cambra. Aquest òrgan està integrat 
per les persones que ocupen la presidència, les vicepresidències, la 
tresoreria i els membres del Ple que es determinen. 

- El president o presidenta, 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 segons el que establisca el reglament de règim 
interior. 

La Secretaria General i la Direcció Gerència, si és que hi ha, assistiran 
amb veu i sense vot a les sessions dels òrgans de govern. 

Les Cambres podran crear òrgans d'assessorament i comissions de 
treball de caràcter especialitzat. 

L'organització del Consell està regulada en els articles 33 a 36 de l'LCCV. 

Quant als reglaments de règim interior, l'article 12 de l'LCCV estableix 
que cada Cambra tindrà el seu propi reglament de règim interior, que 
serà proposat pel Ple i aprovat per la conselleria que tinga les 
competències en matèria de comerç, la qual podrà promoure'n 
modificacions. 
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En el reglament de règim interior constaran entre altres extrems, 
l'estructura del Ple, les seues funcions, el nombre i la forma d'elecció dels 
membres del Comitè Executiu i les normes de funcionament dels seus 
òrgans de govern. 

Així mateix, les Cambres hauran d'elaborar un codi de bones pràctiques 
que garantisca la imparcialitat i transparència en el desenvolupament de 
les seues funcions publicoadministratives. 

El reglament de règim interior del Consell està regulat en l'article 38 de 
l'LCCV. 

3.4 Règim jurídic general 

Les principals normes jurídiques aplicables a les Cambres i al Consell de 
Cambres, són les següents: 

- Llei 3/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Cambres Oficials de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana. 

- Llei 4/2014, d'1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació. 

- Reial Decret 669/2015, de 17 de juliol, que desenvolupa la Llei 
4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació. 

- 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 (en vigor 
excepte el que es refereix al recurs cameral permanent i allò que 
s'opose al que disposa la Llei 3/2015). 

- Reglaments de Règim Interior de les Cambres i del Consell de 
Cambres, pendents de modificació i aprovació en aplicació del que 
disposa la disposició transitòria 1a de la Llei 3/2015. Codis de bones 
pràctiques. 

- Resolució de la directora general de Comerç i Consum, de 25 de 
setembre de 2008, per la qual es modifiquen les normes de gestió 
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. 
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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. 

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. 

L'LCCV disposa addicionalment en el seu article 2, aparat 2, que serà 
aplicable a les Cambres, amb caràcter supletori, la legislació referent a 
l'estructura i funcionament  de les administracions públiques quan siga 
conforme amb la seua naturalesa i les seues finalitats. 

L'apartat 3 estipula expressament que les Cambres s'ajustaran al que 
disposa l'LBCC, en la mateixa Llei valenciana i en les normes de 
desenvolupament que es dicten. 

3.5 Règim econòmic financer. Ingressos de les Cambres 

El règim econòmic de les Cambres està regulat per l'article 24 de la Llei 
3/2015 de Cambres de la Comunitat Valenciana, en virtut del qual les 
Cambres disposaran dels recursos següents: 

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

b) Els productes, rendes i increments del seu patrimoni. 

c) Les aportacions voluntàries d'empreses, persones físiques o 
jurídiques o entitats mercantils, així com les aportacions per 
mecenatge o patrocini d'activitats o programes. 

d) Els llegats i donatius que puguen percebre. 
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e) Els recursos que si s'escau les administracions públiques puguen 
destinar a sufragar les seues despeses de funcionament, el cost dels 
serveis publicoadministratius expressat en l'article 5 de la dita Llei 
o la gestió de programes que els siguen encomanats mitjançant 
convenis, delegacions de funcions, comandes o contractes 
programa. 

f) Els procedents de la fixació de taxes i preus públics que si fos el cas 
pogueren establir-se per la prestació de serveis 
publicoadministratius gestionats per delegació de les 
administracions públiques i finançats pels usuaris d'aquests 
serveis. 

g) Les subvencions públiques consignades en els pressupostos 
generals de la Generalitat en línies nominatives o finalistes. 

h) Els procedents de les operacions de crèdit que es realitzen i de 
qualsevol altre sistema de finançament. 

i) Els que la Cambra de Comerç d'Espanya determine mitjançant els 
plans camerals d'internacionalització o competitivitat, expressats 
en els articles 22 i 23 de l'LBCC i els d'àmbit específic de la 
Comunitat Valenciana aplegats en la Llei de cambres de la 
Comunitat Valenciana. 

j) Els procedents de la Unió Europea per la gestió de programes 
europeus. 

k) Els derivats de la seua participació en societats mercantils o entitats 
de gestió privada per al compliment de les seues finalitats o la 
prestació de serveis a les empreses. 

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

La disposició de béns patrimonials haurà de comptar amb l'autorització 
de l'administració tutelar, quan es tracte de béns immobles. En el cas 
d'un altre tipus de béns, l'administració tutelar determinarà els supòsits 
en què cal una autorització en funció del seu abast econòmic. 

Quant al Consell, el seu règim econòmic està regulat en l'article 40 de la 
Llei valenciana que estableix els recursos següents: 

a) Els ingressos ordinaris i extraordinaris derivats de l'exercici de les 
funcions i serveis que li són atribuïts en aquesta Llei. 

b) Els recursos relacionats en l'LBCC i específicament aportacions 
voluntàries, donacions i subvencions. 



Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2014 

15 

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

d) Qualssevol altres modalitats d'ingressos que pogueren establir-se 
per llei, norma de desenvolupament, conveni o qualsevol altre 
procediment, segons l'ordenament jurídic. 

També els pressupostos de la Generalitat podran establir anualment les 
aportacions necessàries per al funcionament del Consell. 

Així queda expressament establit per al finançament, per mitjà de 
convenis, de les activitats del Consell i de les Cambres per la seua 
participació en el desenvolupament dels plans camerals 
d'internacionalització i competitivitat. 

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

El Reglament de les Cambres, Decret 158/2001, de 15 d'octubre, està 
vigent en el moment de redactar aquest Informe, excepte el que es 
refereix al recurs cameral permanent i a aquelles aspectes que s'oposen 
a la nova Llei 3/2015, de Cambres Valencianes. L'article 39 de dit 
Reglament estableix els terminis següents per a la gestió de la 
documentació economicopressupostària de les Cambres:  

- 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 Resolució de la directora general de Comerç i Consum 
de 25 de setembre de 2008, parla de projecte de pressupostos. 

- 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. 

Quant a la comptabilitat, per 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, així 
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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 la Llei 
d'Auditoria de Comptes. L'informe adjunt emès per una empresa externa 
d’auditoria 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. 

En aquest sentit, seria convenient adaptar aquesta Resolució a la nova 
realitat financera de les Cambres, ja que no participen de cap tipus 
d'ingressos fiscals. Per això s'hauria de modificar l'exigència sobre el 
contingut dels informes d'auditoria de les cambres, especialment pel que 
fa a la destinació donada als actuals fons públics que perceben i al 
compliment de les condicions associades a les subvencions que havien 
rebut. 

No obstant això, la Llei 3/2015 no preveu 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. 

La Llei 3/2015, dins del seu capítol VII dedicat al Consell, estableix en 
l'article 40.5 que, anualment, aquest òrgan donarà compte davant la 
Sindicatura de Comptes i davant les Corts de la de la destinació detallada 
de totes les aportacions o subvencions públiques rebudes pel Consell i 
per les Cambres provincials i locals. L'article 42.1 disposa que el Consell 
elaborarà anualment la liquidació integrada dels comptes anuals de les 
Cambres, una memòria d'activitats camerals i un informe de govern 
corporatiu del Consell i de cada Cambra. El Consell també durà un 
registre de convenis de les Cambres amb les administracions públiques. 

Pel que fa al control de l'activitat financera de les Cambres, la Llei 
valenciana remet en el seu article 21.1 a l'article 35 de l'LBCC. Aquest 
article disposa el següent: 

1. Les cambres elaboraran i sotmetran els seus pressupostos ordinaris 
i extraordinaris de despeses i ingressos a l'aprovació de 
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l'administració tutelant que fiscalitzarà  els seus comptes anuals  i 
les liquidacions i podrà establir les instruccions necessàries per a 
elaborar els pressupostos i les liquidacions tipus. 

 En qualsevol cas, les comptes anuals i liquidacions dels 
pressupostos s'hauran de presentar acompanyades d'un informe 
d'auditoria de comptes. 

 Correspondrà al Tribunal de Comptes la fiscalització de la 
destinació dels fons públics que perceben la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya i les Cambres 
Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, sense perjudici 
de la competència dels organismes fiscalitzadors que, si és el cas, 
existisquen en les comunitats autònomes. 

 Els comptes anuals, juntament amb l'informe d'auditoria i l'informe 
anual sobre el govern corporatiu, es depositaran en el Registre 
Mercantil corresponent a la localitat on la Cambra tinga la seu i les 
Cambres els publicaran. 

2. Les persones que gestionen béns i drets  de les Cambres quedaran 
subjectes a indemnitzar els danys i perjudicis que puguen causar 
per accions o omissions realitzades per dolo, culpa o negligència 
grau amb infracció de la normativa vigent, amb independència de la 
responsabilitat penal o d'un altre ordre que els puga correspondre. 

3. Les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació i la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya, 
faran públiques les subvencions que rebran, així com qualsevol 
altre tipus de recurs públic que puguen percebre per al 
desenvolupament de les seues funcions. Igualment faran públiques 
les retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i els 
respectius màxims responsables, així com les indemnitzacions 
percebudes, si s'escau, amb l'ocasió del cessament en el seu càrrec 
per qualsevol causa. 

4. Per a l'adequada diferenciació entre activitats públiques i privades 
que poden desenvolupar en els termes de l'article 5 de l’LBCC, les 
Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació i la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya, 
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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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 2014, juntament 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 de tresoreria 

- Memòria 

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 72% del total, i el 
corrent el 28%. El component més significatiu de l'actiu agregat són les 
inversions immobiliàries que representa el 35,5% del total de l'actiu 
agregat, degut a l'efecte de les inversions realitzades en les Cambres 
d'Alacant i València. El segon component per l'import és l'immobilitzat 
material, que representa el 34,6% del total. En l'actiu corrent destaquen 
els deutors comercials i les inversions financeres a curt termini. 
Tanmateix, el pes dels deutors per recurs cameral permanent ha 
disminuït de manera significativa per la desaparició del recurs. 

Quant al passiu i sobre xifres agregades, el patrimoni net representa el 
88,4%; el passiu no corrent, l'1,6%; i el passiu corrent, el 9,9%. Cal 
destacar que els fons propis representen el 64,1% del total, i dins 
d'aquests, destaca com a partida més significativa la de “Reserves", 
seguida de la de resultats d'exercicis anteriors. No obstant això, cal 
destacar que els resultats de l'exercici en 2014 són negatius en les sis 
entitats. 

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 de l'exercici 2014 és una pèrdua agregada de 3.681.086 euros, 
enfront de la pèrdua de 3.867.507 euros de l'exercici de 2013. Totes les 
entitats han obtingut resultats negatius en l'exercici, i les més elevades 
són les de la Cambra d'Alacant. 

Entre els ingressos agregats, destaquen els corresponents a l’“Import net 
de la xifra de negocis”, que arriba a la quantitat de 7.276.265 euros, un 
4,1% inferior a l'obtinguda en l'exercici 2013.  

D’altra banda, l'epígraf d’“Altres ingressos d'explotació”, que puja a 
5.322.343 euros, està constituït fonamentalment per les subvencions 
d'explotació incorporades al resultat de l'exercici. Cal destacar que, 
respecte de l'exercici 2013, aquests ingressos han disminuït un 8,4%. 

En les despeses agregades destaquen les de personal, que pugen a 
9.173.776 euros, i “Altres despeses d’explotació”, que presenten un total 
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de 5.905.768 euros. Les primeres han baixat un 10,9% respecte a 2013 i les 
segones s'han incrementat un 2,1%. 

Quant a la destinació donada als recursos públics rebuts per les Cambres, 
el Consell informa en la memòria dels seus comptes anuals que les 
administracions públiques han concedit en 2014 subvencions per un 
import conjunt d'1.127.812 euros, destinades a activitats dels programes 
de formació professional, promoció de l'ús del valencià, plans de millora 
empresarial, pla d'innovació en el comerç i internacionalització de 
l'empresa valenciana, així com a activitats en el marc del Programa 
Operatiu de la Comunitat Valenciana. De l'import concedit en l'anualitat 
de 2014, han sigut justificades despeses per 1.022.274 euros, que 
representa un percentatge d'execució elevat, el 91% de l'import concedit. 

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. 

Al tancament de 2014, el patrimoni net agregat és de 103.447.617 euros, 
import que ha experimentat una disminució del 6% respecte de l'exercici 
anterior. 

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. 

L'agregat d'aquestes tres Cambres mostra que l'efectiu o equivalents, ha 
tingut una variació neta positiva en 2014 de 4.078.694 euros. 

4.6 Estats agregats 
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CAMBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Balanços a 31 de desembre de 2014 

 
ACTIU Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 

A) ACTIU NO CORRENT 1.513.115 81,5% 33.683.668 85,8% 9.817.615 87,2% 1.263.661 64,3% 37.644.556 65,0% 265.578 5,6% 84.188.193 72,0% 

I. Immobilitzat intangible 0 _ 1.256.606 3,2% 12.411 0,1% 0 _ 116.962 0,2% 5.008 0,1% 1.390.987 1,2% 

II. Immobilitzat material 1.513.040 81,5% 12.720.833 32,4% 9.626.550 85,5% 1.253.697 63,8% 15.160.855 26,2% 249.165 5,2% 40.524.140 34,6% 

III. Inversions immobiliàries 0 _ 19.525.968 49,8%  _  _ 22.026.376 38,0%  _ 41.552.344 35,5% 

IV. Inversions en altres Cambres i associ. 75 0,0% 180.261 0,5% 57.784 0,5% 1.695 0,1% 331.922 0,6%  _ 571.737 0,5% 

V. Inversions financeres a llarg termini 0 _  _ 120.870 1,1% 8.269 0,4% 8.441 0,0%  _ 137.580 0,1% 

VI. Actius per impost diferit   _  _  _  _  _ 11.405 0,2% 11.405 0,0% 

B) ACTIU CORRENT 343.975 18,5% 5.564.413 14,2% 1.436.235 12,8% 702.094 35,7% 20.243.823 35,0% 4.484.351 94,4% 32.774.891 28,0% 

I. Actius no corrents mantinguts per a venda 0 _  _  _  _  _  _ 0 _ 

II. Existències 599 0,0%  _ 551 0,0%  _  _  _ 1.150 0,0% 

III. Deutors recurs cameral permanent 24.215 1,3% 1.197.979 3,1% 286.810 2,5% 17.504 0,9%  _  _ 1.526.508 1,3% 

IV. Deutors comercials i altres 279.314 15,0% 3.871.714 9,9% 991.635 8,8% 513.381 26,1% 3.953.040 6,8% 4.053.424 85,3% 13.662.508 11,7% 

V. Inversions en altres Cambres i associ. 0 _  _  _  _  _  _ 0 _ 

VI. Inversions financeres a curt termini 0 _ 297 0,0% 2.000 0,0%  _ 11.577.341 20,0% 6.560 0,1% 11.586.198 9,9% 

VII. Periodificacions a curt termini 0 _ 21.830 0,1%  _  _  _ 2.527 0,1% 24.357 0,0% 

VIII. Efectiu i altres actius líquids 39.847 2,1% 472.593 1,2% 155.239 1,4% 171.209 8,7% 4.713.442 8,1% 421.840 8,9% 5.974.170 5,1% 

TOTAL ACTIU 1.857.090 100,0% 39.248.081 100,0% 11.253.850 100,0% 1.965.755 100,0% 57.888.379 100,0% 4.749.929 100,0% 116.963.084 100,0% 

PATRIMONI NET I PASSIU Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 
A) PATRIMONI NET 1.393.840 75,1% 35.281.049 89,9% 9.706.019 86,2% 1.360.901 69,2% 55.439.246 95,8% 266.559 5,6% 103.447.614 88,4% 

A-1) Fons propis 577.208 31,1% 19.063.564 48,6% 7.435.821 66,1% 813.363 41,4% 47.031.825 81,2% 69.378 1,5% 74.991.159 64,1% 

I. Capital 36.496 2,0% 1.479.601 3,8% 156.233 1,4% 21.366 1,1% 2.735.374 4,7% 63.560 1,3% 4.492.630 3,8% 

II. Reserves 1.052.839 56,7% 1.837.543 4,7% 133.938 1,2% 68.992 3,5% 48.579.810 83,9% 484.492 10,2% 52.157.614 44,6% 

III. Resultats d'exercicis anteriors (374.094) (20,1%) 16.871.628 43,0% 8.137.353 72,3% 909.870 46,3% (3.333.145) (5,8%) (189.611) (4,0%) 22.022.001 18,8% 

IV. Resultat de l'exercici (138.033) (7,4%) (1.125.208) (2,9%) (991.703) (8,8%) (186.865) (9,5%) (950.214) (1,6%) (289.063) (6,1%) (3.681.086) (3,1%) 

A-2) Ajustos per canvis de valor 0 _ (28.992) (0,1%)  _ (421) (0,0%)  _  _ (29.413) (0,0%) 

A-3) Subvencions, donacions i llegats 816.632 44,0% 16.246.477 41,4% 2.270.198 20,2% 547.959 27,9% 8.407.421 14,5% 197.181 4,2% 28.485.868 24,4% 

B) PASSIU NO CORRENT 18.056 1,0% 903.605 2,3% 112.500 1,0% 304.853 15,5% 554.508 1,0% 0 _ 1.893.522 1,6% 

I. Provisions a llarg termini 0 _ 648.970 1,7%  _  _ 472.660 0,8%  _ 1.121.630 1,0% 

II. Deutes a llarg termini 18.056 1,0% 254.635 0,6% 112.500 1,0% 304.853 15,5% 81.848 0,1%  _ 771.892 0,7% 

III. Deutes amb altres Cambres i associa. 0 _ 0 _ 0   0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 

IV. Passius per impost diferit 0 _  _  _  _  _  _ 0 _ 

V. Periodificacions a llarg termini 0 _  _  _  _  _  _ 0 _ 

C) PASSIU CORRENT 445.194 24,0% 3.063.427 7,8% 1.435.330 12,8% 300.001 15,3% 1.894.625 3,3% 4.483.370 94,4% 11.621.947 9,9% 

I. Vinculats amb actius per a la venda 0 _  _  _  _  _  _ 0 _ 

II. Provisions a curt termini 0 _  _  _  _  _  _ 0 _ 

III. Deutes a curt termini 16.169 0,9% 220.698 0,6% 157.954 1,4% 29.235 1,5% 199.111 0,3% 386.714 8,1% 1.009.881 0,9% 

IV. Deutes amb altres Cambres i associa. 0 _  _ 224.095 2,0%  _  _ 3.818.604 80,4% 4.042.699 3,5% 

V. Creditors recurs cameral permanent 266.352 14,3% 1.036.816 2,6% 187.692 1,7% 212.556 10,8% 541.722 0,9%  _ 2.245.138 1,9% 

VI. Creditors comercials i altres 162.673 8,8% 1.786.423 4,6% 865.589 7,7% 58.210 3,0% 1.153.792 2,0% 278.052 5,9% 4.304.739 3,7% 

VII. Periodificacions a curt termini 0 _ 19.490 0,0%   _   _   _   _ 19.490 0,0% 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.857.090 100,0% 39.248.081 100,0% 11.253.849 100,0% 1.965.755 100,0% 57.888.379 100,0% 4.749.929 100,0% 116.963.083 100,0% 

Quadre 4.1 
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CAMBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Comptes de pèrdues i guanys, exercici de 2014 
        

 Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 

A) OPERACIONS CONTINUADES        

1) Import net de la xifra de negocis 74.514 1.487.179 2.469.880 102.486 2.679.193 463.013 7.276.265 

2) Treballs realitzats per l'entitat per a actiu       0 

3) Aprovisionaments (707) 0 (26.829) (3.098)   (30.634) 

4) Altres ingressos d'explotació 88.962 1.060.447 627.344 223.358 2.098.133 1.224.099 5.322.343 

5) Despeses de personal (166.997) (2.002.359) (2.514.009) (248.284) (3.321.006) (921.121) (9.173.776) 

6) Altres despeses d'explotació (111.125) (1.167.200) (1.196.002) (218.855) (2.363.892) (848.694) (5.905.768) 

7) Amortització de l'immobilitzat (41.966) (940.578) (385.405) (44.993) (938.436) (11.279) (2.362.657) 

8) Imputació subvencions I. no F. 25.999 444.887 48.970 15.825 325.021 6.014 866.716 

9) Excessos de provisions     252.248  252.248 

10) Deteriorament i resultat alienacions I. no F.  16.365   1.653  18.018 

10 bis) Altres resultats (5.278) 15.042  (363) 1.425 (177.469) (166.643) 

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (136.598) (1.086.217) (976.051) (173.924) (1.265.661) (265.437) (3.903.888) 

11) Ingressos financers 437 11.789 664 166 319.121 9 332.186 

12) Despeses financeres (1.873) (50.780) (16.316) (13.088) (3.633) (28.528) (114.218) 

13) Variació instruments financers       0 

14) Diferències de canvi    (1) (41)  (42) 

15) Deteriorament i resultat alienacions I.F.       0 

A.2) RESULTAT FINANCER (1.436) (38.991) (15.652) (12.923) 315.447 (28.519) 217.926 

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (138.034) (1.125.208) (991.703) (186.847) (950.214) (293.956) (3.685.962) 

16) Impost sobre beneficis    (17)  4.893 4.876 

A.4) RESULTAT EXERCICI OP. CONT. (138.034) (1.125.208) (991.703) (186.864) (950.214) (289.063) (3.681.086) 

B) OPERACIONS INTERROMPUDES       0 

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

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (138.034) (1.125.208) (991.703) (186.864) (950.214) (289.063) (3.681.086) 

Quadre 4.2 
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CAMBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Estat de canvis en el patrimoni net exercici 2014 

 Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES        

A) RESULTAT DEL COMPTE DE P. I G. (138.034) (1.125.208) (991.703) (186.864) (950.214) (289.063) (3.681.086) 
Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net:     0  0 
I. Per valoració d'instruments financers  12.419  0 0  12.419 
II. Subvencions, donacions i llegats rebuts  355.380   0  355.380 
III. Per guanys i pèrdues actuarials i altres  (35.544)   0  (35.544) 
IV. Efecte impositiu      0  0 
B) TOTAL INGRESSOS I DESP. IMP. DIRECTAMENT AL P. NET 0 332.255 0 0 0 0 332.255 
Transferències al compte de pèrdues i guanys       0 
V. Per valoració d'instruments financers       0 
VI. Subvencions, donacions i llegats rebuts (25.999) (573.109) (48.970) (15.825) (325.021) (6.015) (994.939) 
VII. Efecte impositiu       0 
C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE P. I G. (25.999) (573.109) (48.970) (15.825) (325.021) (6.015) (994.939) 
D) TOTAL DE INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (164.033) (1.366.062) (1.040.673) (202.689) (1.275.235) (295.078) (4.343.770) 

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (1.873) (50.780) (16.316) (13.088) (3.633) (28.528) (114.218) 

SALDO FINAL ANY 2012 1.732.593 38.776.976 13.963.872 1.791.756 58.041.181 517.024 114.823.402 
I. Ajustos per canvis de criteri         0 
II. Ajustos per errors 0    0 0 17.566 17.566 
SALDO AJUSTAT INICI ANY 2013 1.732.593 38.776.976 13.963.872 1.791.756 58.041.181 534.590 114.840.968 
I. Total ingressos i despeses reconegudes (189.056) (1.998.033) (877.514) (242.424) (1.326.700) 31.365 (4.602.362) 
II. Operacions amb socis o propietaris        

III. Altres variacions del patrimoni net 0 (100.000) 0 15.160 0 0 15.160 
SALDO FINAL ANY 2013 1.543.537 36.678.943 13.086.358 1.564.492 56.714.481 565.955 110.153.766 
I. Ajustos per canvis de criteri        0 
II. Ajustos per errors 14.337  (2.339.666) 0 0 (4.318) 14.337 
SALDO AJUSTAT INICI ANY 2014 1.557.874 36.678.943 10.746.692 1.564.492 56.714.481 561.637 107.824.119 
I. Total ingressos i despeses reconegudes (164.033) (1.366.063) (1.040.673) (202.689) (1.275.235) (295.078) (4.343.771) 
II. Operacions amb socis o propietaris       0 
III. Altres variacions del patrimoni net 0 (31.830) 0 (901) 0 0 (32.731) 
SALDO FINAL ANY 2014 1.393.841 35.281.050 9.706.019 1.360.901 55.439.246 266.559 103.447.617 

Quadre 4.3 
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CAMBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Estat de fluxos d'efectiu exercici 2014 

 Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell Agregat 

A) FLUXOS D'EFECTIU ACTIVITATS EXPLOTACIÓ 0 (162.092) 62.147 0 4.737.707 0 4.637.762 

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos  (1.125.208) (991.703)   (950.214)  (3.067.125) 

2. Ajustos del resultat  521.610 366.448   (127.867)  760.191 

3. Canvis en el capital corrent  471.075 703.054   5.500.300  6.674.429 

4. Altres fluxos d'efectiu activitats explotació  (29.569) (15.652)   315.488  270.267 

        

B) FLUXOS D'EFECTIU ACTIVITATS INVERSIÓ 0 87.658 (9.739) 0 (315.877) 0 (237.958) 

6. Pagaments per inversions  (11.342) (9.739)   (317.530)  (338.611) 

7. Cobraments per desinversions  99.000 0   1.653  100.653 

8. Fluxos d'efectiu activitats inversió        

        

C) FLUXOS D'EFECTIU ACTIVITATS FINANÇAMENT 0 (196.596) (124.473) 0 (41) 0 (321.110) 

9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni  355.380    0  355.380 

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer  (551.976) (124.473)  0  (676.449) 

11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres  0    0  0 

        

D) EFECTES DE LES VARIACIONS TIPUS DE CANVI  0 0  (41)  (41) 

        

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA EFECTIU O EQUIV. 0 (271.030) (72.065) 0 4.421.789 0 4.078.694 

        

Efectiu o equivalents al començament de l'exercici  743.624 227.304  291.653  1.262.581 

Efectiu o equivalents al final de l'exercici  472.593 155.239  4.713.442  5.341.274 
 

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, pel que fa a la revisió del compliment 
de la legalitat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 2 de l'Informe, no 
s'han posat de manifest, durant l'exercici de 2014, incompliments 
significatius de la legalitat en relació amb la revisió formal dels comptes 
de les Cambres. Sense perjudici de les incidències que se citen en els 
apartats següents, que afecten principalment les demores en els terminis 
legals de rendició de comptes davant l'administració tutelant. 

La Llei 4/2014, de primer 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 la normativa autonòmica 
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.  

L'adaptació autonòmica s'ha produït amb la promulgació el dia 2 d'abril 
de 2015 de la Llei 3/2015 de la Generalitat, Reguladora de les Cambres 
Valencianes. 

Cal destacar que a la data de redacció d'aquest Informe, les Cambres es 
troben en procés d'adaptació dels seus respectius reglaments de règim 
interior, sense que ens conste que l'administració tutelant els haja 
aprovat, tal com exigeix la disposició transitòria primera de la Llei 
autonòmica, la qual concedeix un termini de tres mesos des de l'entrada 
en vigor, és a dir, fins al 9 de juliol de 2015. 

Ja que l'objecte del treball de fiscalització de les Cambres respecte a 
l'exercici de 2014 ha consistit en un control formal de rendició de 
comptes, no n'hem revisat les àrees específiques de gestió, raó per la 
qual no en formulem recomanacions. 

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. 

5.3 Cambra de Comerç i Indústria d'Alcoi 

L'Entitat ha formulat i aprovat els comptes anuals de 2014 en temps i 
forma segons la normativa d'aplicació. Els comptes han sigut formulats 
pel Comitè Executiu en data 21 de maig de 2015 i aprovats pel Ple en data 
29 de juny de 2015. Així mateix, en data 6 de juliol de 2015, ha tramés la 
seua documentació financera a la Direcció General de Comerç i Consum, 
lleugerament superat el termini previst en l'article 39.4 del Reglament 
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General de Cambres de la Comunitat Valenciana. Cal esmentar que la 
Cambra va sol·licitar el dia 26 de juny de 2015 una pròrroga per a 
presentar els comptes. Els comptes anuals s'han de considerar aprovats 
en la mesura que la dita Direcció General no n'ha formulat objeccions. 

La Cambra ha retut els comptes a la Sindicatura de Comptes en data 7 
d'agost de 2015. 

Aquests comptes anuals han sigut elaborats, amb caràcter general, 
d’acord amb els models previstos per la normativa comptable que hi és 
d’aplicació. L'informe d'auditoria emès per l'empresa d'auditoria 
contractada, ha sigut retut juntament amb els comptes anuals i mostra 
una opinió favorable sobre els dits comptes, amb un paràgraf d'èmfasi 
relatiu al principi d'entitat en funcionament. 

El pressupost de la Cambra per a 2014,va ser aprovat el 19 de desembre 
de 2013 i presentat a l'administració tutelant el 27 de desembre, una 
vegada superat el termini establit en el Reglament de Cambres. 

En fase d’al·legacions, la Cambra manifesta que va sol·licitar pròrroga per 
a la presentació del pressupost, i aportava còpia de la citada sol·licitud. 

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

El Comité Executiu de la Cambra d’Alacant va formular els comptes 
anuals de 2014 el 28 de setembre de 2015 que van ser aprovats pel Ple en 
data 30 del mateix mes. Els dits comptes han sigut presentats a la 
Direcció General de Comerç i Consum el 2 d'octubre de 2015. Tots 
aquests tràmits han superat el termini establit en l'article 39.4 del 
Reglament General de Cambres de la Comunitat Valenciana. Cal 
esmentar que la Cambra va sol·licitar el dia 25 de juny de 2015 una 
pròrroga per a presentar els comptes, basant-se en l'existència 
d'incertesa sobre l'afectació que pogués derivar de la resolució final de 
les revisions fiscals sobre l'IVA que l'Agència Tributària està efectuant-li. 
Tanmateix, no consta en la sol·licitud de pròrroga cap límit temporal. 
L'administració tutelant tampoc no s'ha pronunciat al respecte. Ja que 
aquest fet s'ha repetit durant diversos exercicis consecutius, resultaria 
més adequat presentar els comptes en el termini i deixar constatació en 
la memòria de la incertesa citada i el seu possible efecte sobre el resultat. 

A la data de redacció d'aquest Informe, encara no poden considerar-se 
aprovats els comptes, ja que no ha transcorregut un mes des de la seua 
presentació, i l'administració tutelant encara es troba dins del termini 
per a formular-ne objeccions. 

La Cambra ha retut els comptes a la Sindicatura de Comptes en data 1 
d'octubre de 2015. 
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Aquests comptes anuals han sigut elaborats, amb caràcter general, 
d’acord amb els models previstos per la normativa comptable que hi és 
d’aplicació.  

La memòria inclou els apartats establits en la normativa comptable 
d’aplicació, tanmateix hauria de contenir més informació sobre la 
reclassificació de saldos significatius a l’epígraf d’inversions 
immobiliàries i sobre la liquidació del pressupost extraordinari 
d’inversions.  

L'informe d'auditoria emés per l'empresa d'auditoria contractada, ha 
sigut retut juntament amb els comptes anuals i mostra una opinió 
favorable sobre els dits comptes, amb un paràgraf d'èmfasi relatiu al 
principi d'entitat en funcionament. 

El pressupost de la Cambra per a 2014 va ser aprovat el 23 de desembre 
de 2013 i presentat a l'administració tutelant el 26 de desembre, una 
vegada superat el termini establit en el Reglament de Cambres. Si bé es 
fa constar que en data 2 de desembre de 2013, l'Entitat va sol·licitar a la 
tutelant una pròrroga per a presentar la documentació pressupostària. 

5.5 Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló 

L'Entitat ha formulat i aprovat els comptes anuals de 2014 en temps i 
forma, segons la normativa aplicable. El 30 de juny de 2015, el Comitè 
Executiu va formular els comptes que van ser aprovats pel Ple en la 
mateixa data. El mateix dia també la Cambra va trametre la seua 
documentació financera a la Direcció General de Comerç i Consum, dins 
del termini previst en l'article 39.4 del Reglament General de Cambres de 
la Comunitat Valenciana. Els comptes anuals s'han de considerar 
aprovats en la mesura en què la Direcció General no n'ha formulat 
objeccions. 

La Cambra ha retut els comptes a la Sindicatura de Comptes en data 20 
de juliol de 2015. 

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. La memòria inclou, en termes generals, els apartats establits 
en la normativa comptable aplicable, encara que falta informació sobre 
els venciments dels deutes durant cinc anys, sobre altres despeses 
d'explotació i sobre el compliment de les obligacions associades a les 
subvencions rebudes. L'informe d'auditoria emès per l'empresa 
d'auditoria contractada, ha sigut retut juntament amb els comptes 
anuals i en mostra una opinió favorable amb un paràgraf d'èmfasi relatiu 
al principi d'entitat en funcionament. 
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El pressupost de la Cambra per a 2014 va ser aprovat el 26 de novembre 
de 2013 i presentat a l'administració tutelant el dia 30 del mateix mes, 
dins del termini establit en el Reglament de Cambres. 

5.6 Cambra de Comerç i Indústria d’Oriola 

L'Entitat ha formulat i aprovat els comptes anuals de 2014 en forma, 
segons la normativa aplicable. El 23 de juliol de 2015, el Comitè Executiu 
va formular els comptes que van ser aprovats pel Ple en data 27 del 
mateix mes. La Cambra va trametre el 18 d'agost de 2015 aquesta 
documentació financera a la Direcció General de Comerç i Consum. Tant 
l'aprovació com la presentació dels comptes han sigut realitzats 
superant els terminis previstos en l'article 39.4 del Reglament General de 
Cambres de la Comunitat Valenciana. Els comptes anuals s'han de 
considerar aprovats en la mesura en què la Direcció General no n'ha 
formulat objeccions. 

La Cambra va retre els comptes a la Sindicatura de Comptes en data 14 
d'agost de 2015. 

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. L'informe d'auditoria emès per l'empresa d'auditoria 
contractada, ha sigut retut juntament amb els comptes anuals i en 
mostra una opinió favorable amb un paràgraf d'èmfasi relatiu al principi 
d'entitat en funcionament. 

El pressupost de la Cambra per a 2014 va ser aprovat en 30 de desembre 
de 2013 i presentat a l'administració tutelant el dia 2 de gener de 2014 
superant el termini establit en el Reglament de Cambres. 

5.7 Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València 

L'Entitat ha formulat i aprovat els comptes anuals de 2014 en temps i 
forma, segons la normativa aplicable. El 15 de juny de 2015, el Comitè 
Executiu va formular els comptes que van ser aprovats pel Ple el mateix 
dia. La Cambra també va trametre el 25 de juny de 2015 la seua 
documentació financera a la Direcció General de Comerç i Consum, dins 
dels terminis previstos en l'article 39.4 del Reglament General de 
Cambres de la Comunitat Valenciana. Els comptes anuals s'han de 
considerar aprovats en la mesura en què la Direcció General no n'ha 
formulat objeccions. 

La Cambra va retre els comptes a la Sindicatura de Comptes en data 25 
de juny de 2015. 

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. La memòria inclou, en termes generals, els apartats 
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normatius, però no consta la informació sobre les subvencions rebudes i 
el compliment de les condicions associades, així com sobre els 
venciments de passius financers durant cinc anys. L'informe d'auditoria 
emès per l'empresa d'auditoria contractada, ha sigut retut juntament 
amb els comptes anuals i en mostra una opinió favorable amb un 
paràgraf d'èmfasi relatiu al principi d'entitat en funcionament. 

El pressupost de la Cambra per a 2014 va ser aprovat el 25 de novembre 
de 2013 i presentat a l'administració tutelant el dia 26 del mateix mes, 
dins del termini establit en el Reglament de Cambres. 

5.8 Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana 

L'Entitat ha formulat i aprovat els comptes anuals de 2014 en temps i 
forma, segons la normativa aplicable. El 17 de juny de 2015, el Comitè 
Executiu va formular els comptes que van ser aprovats pel Ple el mateix 
dia. La Cambra també va trametre el 23 de juny de 2015 la seua 
documentació financera a la Direcció General de Comerç i Consum, dins 
dels terminis previstos en l'article 39.4 del Reglament General de 
Cambres de la Comunitat Valenciana. Els comptes anuals s'han de 
considerar aprovats en la mesura en què la Direcció General no n'ha 
formulat objeccions. 

La Cambra va retre els comptes a la Sindicatura de Comptes en data 4 de 
setembre de 2015. 

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. L'informe d'auditoria emès per l'empresa d'auditoria 
contractada, ha sigut retut juntament amb els comptes anuals i en 
mostra una opinió favorable amb un paràgraf d'èmfasi relatiu al principi 
d'entitat en funcionament. 

El pressupost de la Cambra per a 2014 va ser aprovat el 27 de novembre 
de 2013 i presentat a l'administració tutelant el dia 28 del mateix mes, 
dins del termini establit en el Reglament de Cambres. 

6. 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 2014, els dits esborranys han sigut enviats als 
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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. 

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. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Comptes anuals de 2014 de les Cambres de Comerç 
 



 

 

 

 

Cámara de Comercio e Industria de Alcoy 

  



























































 

 

 

 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
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Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
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BALANCE DE SITUACiÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO 2014 2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.817.614,32 10.193.280,40

I INMOVILIZACIONES INTANGIBLE 12.410,87 40.062,54

3. Patentes, licencias 1.794,45 1.794,45

5. Aplicaciones Informáticas 10.616,42 38.268,09

11 INMOVILIZACIONES MATERIALES 9.626.549,84 9.975.016,83

1. Terrenos y Construcciones 9.234.617,80 9.458.333,14

2. Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material 391.932,04 516.683,69

IV INVERSIONES EN OTRAS CÁMARAS V ENTIDADES ASOCIADAS L.P 57.783,69 57.783,69

1. Instrumentos de patrimonio 57.783,69 57.783,69

V INVERSIONES FINANCIERAS L.P. 120.869,92 120.417,34

5.0tros activos financieros 120.869,92 120.417,34

B) ACTIVO CORRIENTE 1.436.235,22 4.412.486,91

11 EXISTENCIAS 551,11 9.658,07

1. Otros aprovisionamientos 551,11 551,11

2. Anticipos 0,00 9.106,96

111 DEUDORES POR RECURSO CAMERAL PERMANENTE 286.810,36 601.573,34

IV OTROS DEUDORES 991.634,92 3.571.951,28

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 608.688,82 2.548.152,85

2. Otras Cámaras Deudoras 220.190,78 962.713,33

3. Deudores varios 60.824,82 0,00

4. Personal 49.352,32 60.889,42

5. Activos por impuestos corrientes 52.578,18 145,35

6. Administraciones Públicas 0,00 50,33

VI INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 2.000,00 2.000,00

5. Otros activos financieros 2.000,00 2.000,00

VIII EFECTIVO V OTROS ACTIVOS L1QUIDOS EQUIVALENTES 155.238,83 227.304,22

1. Tesorería 155.238,83 227.304,22

2. Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO 11.253.849,54 14.605.767,31
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BALANCE DE SITUACiÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2014
,

2013

A)PATRIMONIO NETO 9.706.019,66 13.086.359,15

Al) FONDOS PROPIOS 7.435.821,46 10.767.190,75

I CAPITAL 156.233,34 156.233,34

11 RESERVAS 133.937,50 133.937,50

2. Reservas Especiales 133.937,50 133.937,50

111 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8.137.353,39 11.286.680,14

1. Remanentes 14.831.709,23 17.171.375,75

2. Resultados negativos de ejercicios anteriores -6.694.355,84 -5.884.695,61

IV RESULTADO DEL EJERCICIO -991.702,77 -809.660,23

A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 2.270.198,20 2.319.168,40

B)PASIVO NO CORRIENTE 112.500,00 65.118,18

11 DEUDAS A LARGO PLAZO 112.500,00 65.118,18

1. Deudas con entidades de crédito 112.500,00

4.0tros pasivos financieros 65.118,18

C)PASIVO CORRIENTE 1.435.329,88 1.454.289,98

11I DEUDAS A CORTO PLAZO 157.953,89 306.585,48

1.Deudas con entidades de crédito 75.301,32 247.156,48

4.0tros pasivos financieros 82.652,57 59.429,00

V ACREEDORES POR RECURSO CAMERAL PERMANENTE 187.691,73

VI ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1.089.684,26 1.147.704,50

1. Proveedores 367.619,61 339.695,09

2. Otras Camaras y entidades asociadas acreed. 224.094,93 228.663,22

3. Acreedores Varios 0,00 36.617,42

4. Personal 326.144,97 144.624,04

5. Pasivos por impuestos corrientes

6. Otras deudas con Administraciones Públicas 168.324,75 363.554,73

7.Anticipos de clientes 3.500,00 34.550,00

TOTAL PASIVO 11.253.849,54 14.605.767,31
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CUENTA DEL PERDIDAS V GANANCIAS 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA DE RESULTADOS

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1) IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

a) Ingresos por recurso cameral

b) Ventas

e) Prestación de servicios

2) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO FIJO

3) APROVISIONAMIENTOS

a) Consumo de otros aprovisionamientos

b) Deterioro de otros aprovisionamientos

4) OTROS INGRESOS DE LA EXPLOTACiÓN

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado

5) GASTOS DE PERSONAL

a) Sueldos, salarios y asimilados

b) Gargas sociales

e) Provisiones

6) OTROS GASTOS DE LA EXPLOTACION

a) Servicios exteriores

b) Tributos

e) Pérdidas, deterioro y variación de existencias

d) Otros gastos de gestión corriente

7) AMORTIZACION DE INMOVILIZADO

8) IMPUTACiÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO

9) EXCESO DE PROVISIONES

10) DETERIORO V RESULTADO DE ENAJENACIONES

A.!.) RESULTADO DE EXPLOTACION

11) INGRESOS FINANCIEROS

b.2.) De terceros

12) GASTOS FINANCIEROS

b) Por deudas con terceros

A.2.) RESULTADO FINANCIERO

A.3.) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

16) IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.5.) RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

5

2014

2.469.879,73

-120.234,63

55.044,74

2.535.069,62

0,00

-26.828,73

-26.828,73

0,00

627.344,53

18.362,49

608.982,04

-2.514.009,24

-1.936.700,49

-577.308,75

0,00

-1.196.002,01

-1.155.958,39

13.625,73

-14.360,59

-39.308,76

-385.405,57

48.970,20

0,00

0,00

-976.051,09

664,03

664,03

-16.315,71

-16.315,71

-15.651,68

-991.702,77

0,00

-991.702,77

2013

2.350.449,97

-149.608,63

58.791,50

2.441.267,10

0,00

-53.125,38

-53.125,38

0,00

1.824.845,93

21.829,91

1.803.016,02

-2.984.946,95

-2.390.037,01

-594.909,94

0,00

-1.588.260,65

-1.417.102,73

-53.420,88

19.860,07

-137.597,11

-419.375,94

67.853,39

0,00

0,00

-802.559,63

692,47

692,47

-7.793,07

-7.793,07

-7.100,60

-809.660,23

0,00

-809.660,23



ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A 31 DE DICIEMBRE 2014

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS - 2014 2013

-809.660,23

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

67.853,39

O

48.970,20

-991.702,77

23 e)

O

-1.040.672,97 -877.513,62
~~~--'-~~--'~-

A) Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

l. Por valoración de instrumentos financieros

1. Activos financieros disponibles para la venta

2. Otros ingresos/gastos

11. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

111. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

IV. Efecto Impositivo

B) TOTAL INGRESOS YGASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

V. Por valoración de instrumentos financieros

1. Activos financieros disponibles para la venta

2. Otros ingresos/gastos

VI. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

VII. Efecto Impositivo
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y

GANANCIAS

TOTAL INGRESOS YGASTOS RECONOCIDOS

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

• • ••& •••••

. . • .1 .• .. . . . .. . .. . ....
SALDO FINAL AÑO 2012 156.233,34 133.937,50 14.129.060,29 -2.842.380,15 2.387.021,79 13.963.872,n

SALDO AJUSTADO INICIO 2013 156.233,34 133.937,50 14.129.06D,29 -2.842.380,15 2.387.D21,79 13.963.872,n

TOTAL DE INGRESOS YGASTOS
RECONOCIDOS O O O -809.660,23 -67.853,39 -8n,513,62
OTRAS VARIACIONES DE PATRIMONIO
NETO O O -2.842.380,15 2.842.380,15 O 0,00

SALDO FINAL AÑO 2013 156.233,34 133.937,50 11.286.680,14 -809.660,23 2.319.168,40 13.086.359,15
AJUSTES YCORRECCIONES
ANTERIORES -2.339.666,52 -2.339.666,52

SALDO AJUSTADO INICIO 2014 156.233,34 133.937,50 8.947.016,56 -809.660,23 2.319.168,40 10.746.694,10

TOTAL DE INGRESOS YGASTOS
RECONOCIDOS 0,00 0,00 -991.702,77 -48.970,20 -1.040.672,97
OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO
NETO 0,00 -809.660,23 809.660,23 0,00

SALDO FINAL AÑO 2014 133.937,50 8.137.353,39 -991.702,77 2.270.198,20 9.706.019,66
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2014 2013

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACiÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
d) Imputación de subvenciones de capital (-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores yotras cuentas acobrar (+/-)
d) Acreedores yotras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
c) Cobros de intereses (+)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSiÓN
6. Pagos por inversiones (-)
c) Inmovilizado intangible
d) Inmovilizado material
e) Otros activos financieros
7. Cobros por desinversiones (+)
e) Otros activos financieros
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACiÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
al Emisión

2. Deudas con entidades de crédito (+)
4. Otras deudas

bl Devolución yamortización
2. Deudas con entidades de crédito (-)
4. Otras deudas (-)

11. Pagos por dividendos y de otros instrumentos de patrimonio
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

-991.702,n -809.660,23
366.447,64 426.476,54
385.405,57 419.375,94
14.360,59 0,00

-48.970,20 0,00
-664,03 -692,47

16.315,71 -7.793,07
703.054,25 55.062,59

9.106,96 0,00
541.052,23 313.088,31
129.671,49 -298.053,72
23.223,57 40.028,00

-15.651,68 -7.100,60
-16.315,71 -7.793,Q7

664,03 692,47
62.147,44 -335.221,70

-9.739,49 -1.186,44
-1.963,99 -1.186,44
-7.322,92 0,00

-452,58 0,00
0,00 88.348,78
0,00 88.348,78

-9.739,49 87.162,34

0,00 -67.853,39
0,00 -67.853,39

-124.473,34 252.893,06
225.000,00 347.156,48
225.000,00 247.156,48

0,00 100.000,00
-349.473,34 -94.263,42
-284.355,16 247.156,48
-65.118,1 B -94.263,42

-124.473,34 185.039,67

E) AUMENTOIDISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
+/-5+/-8+/-12+/-0

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

Aumento o Disminución (Final-inicial)

7

-72.065,39

227.304,22

155.238,83

-72.065,39

-63.019,69

290.323,91

227.304,22

-63.019,69





































































 

 

 

 

Cámara de Comercio e Industria de Orihuela 

  





















































































 

 

 

 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Valencia 
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Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2014 (Euros)

Notas de la Ejercicio Ejercicio Notas de Ejercicio Ejerciciola
ACTIVO Memoria 2014 2013 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2014 2013

Al ACTIVO NO CORRIENTE 37.644.556 38.267.491 A) PATRIMONIO NETO 55.439.246 56.714.481

l. Inmovilizado Intangible Nota 5 116.962 42.416 A-l) Fondos propios Nota 11 47.031.825 47.982.039

5. Aplicaciones informáticas 116.962 42.416 I.Capital 2.735.374 2.735.374

11. Inmovilizado material Nota 6 15.160.855 15.636.333 11. Reservas 48.579.810 48.579.810

1. Terrenos y construcciones 9.815.623 9.755.281 1. Legal y estatutarias 4.942.971 4,942.971

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 5.345.232 5.881.052 2. Otras reservas 43.636.839 43.636.839

111. Inversiones Inmobiliarias Nota 7 22.026.376 22.246.350 111. Resultados de ejerciciOS anteriores -3.333.145 -2.472.698

1. Terrenos 2.774.792 2.774.792 2. Resultados negativos ejercicios anteriores -3.333.145 -2.472.698

2. Construcciones 19.251.584 19.471.558 IV. Resultado del ejercicio Nota 3 -950.214 -860.447

IV. Inversiones en otras Cámaras y entidades asociadas a lP Nota 8 331.922 331.922 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 20 8.407.421 8.732.442

1. Instrumentos de patrimonio 331.922 331.922 B) PASIVO NO CORRIENTE 554.508 1.052.540

V. Inversiones financieras a largo plazo Nota 9.a 8.441 10.470 l. Provisiones a largo plazo Nota 17 472.660 1.040.484

5. Otros activos financieros 8.441 10.470 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal _~M_ 252.248

B) ACTIVO CORRIENTE 20.243.823 21.975.691 4. Otras provisiones 472.660 788.236

111. Deudores por recurso cameral permanente Nota 12 ---- ---- 11. Deudas a largo plazo Nota 10 81.848 12.056

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.953.040 5.816.803 4. Otros pasivos financieros 81.848 12.056

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 283.104 212.201 C) PASIVO CORRIENTE 1.894.625 2.476.161

2. Otras Cámaras y entidades asociadas deudoras Nota 14 3.072.308 4.440.657 111. Deudas a corto plazo Nota 10 199.111 567.639

3. Deudores varios 437.045 824.455 4. Otros pasivos financieros 199.111 567.639

4. Personal 108.767 105.042 V. Acreedores por recurso cameral permanente Nota 13 541.722 557.324

6. Otros créditos con ras Administraciones Públicas Nota 15 51.816 234.448 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.153.792 1.351.198

VI. Inversiones financieras a corto plaz~ Nota 9.b 11.577.341 15.861.459 1. Proveedores 615.529 442.684

5. Otros activos financieros 11.577.341 15.861.459 2. Otras Cámaras y entidades asociadas acreedoras Nota 14 20.314 511.575

VII. Periodiflcaclones a corto plazo ---- 5.776 3. Acreedores varios 105.970 4.000

VIII. Efectivo y otros activos Iiquidos equivalentes 4.713.442 291.653 4. Personal 164.181 147.176

1. Tesorería 4.713.442 291.653 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 15 247.798 239.303

7. Anticipos de clientes MM __ 6,460

TOTAL ACTIVO (A+B) 57.888.379 60.243.182 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 57.888.379 60.243.182

Las notas 1 a 22 descritas en la Memoria forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2014 Página: 1
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Cámara Oficial de Comercio. Industria. Servicios y Navegación de Valencia

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 (Euros)

Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2014 2013

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1) Importe neto de la cifra de negocios 2.679.193 3.020.763

a) Ingresos por recurso cameral permanente Nota 16.a 72.294 670.404
b) Ventas Nota 16.b 37.915 33.522
e) Prestaciones de servicios Nota 16.c 2.568.984 2.316.837

4) Otros ingresos de explotación Nota 16.d 2.098.133 1.844.181

a) Ingresos accesorios de gestión corriente 969.688 849.601
b) Subvenciones de explotación incorporadas al
resultado del ejercicio Nota 20 1.128.445 994.580

S) Gastos de personal Nota 16.e -3.321.006 -3.563.700

a) Sueldos, salarios y asimilados -2.587.871 -2.742.882

b) Cargas sociales -733.135 -820.818

6) Otros gastos de explotación Nota 16.f -2.363.892 -1.959.159

a) Servicios exteriores -2.037.078 -1.904.462

b) Tributos -252.765 -314.570
e) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales 147.619 495.920
d) Otros gastos de gestión corriente -221.668 -236.047

7) Amortización del inmovilizado Nota 5,6,7 -938.436 -1.636.142

8) Imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero y otras Nota 20 325.021 466.253

9) Excesos de provisiones 252.248 359.622

10) Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado Nota 6 1.653 ----

11) Otros resultados 1.425 -18.458

A.l) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -1.265.661 -1.486.640
12) Ingresos financieros 319.121 615.292

b) De valores negociables y otros instrumentos
financieros

b.2) De terceros 319.121 615.292
13) Gastos financieros -3.633 -10.198

b) Por deudas con terceros -3.633 -10.198

14) Diferencias de cambio -41 11

15) Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros ---- 21.088

a) Deterioros y pérdidas ---- -12.020
b) Resultados por enajenaciones y otras ---- 33.108

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15) 315.447 626.193

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.l+A.2) -950.214 -860.447

16) Impuesto sobre beneficios ---- ----
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
LAS OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+16) Nota 3 -950.214 -860.447

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+17) -950.214 -860.447
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Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 (Euros)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

2014 2013

Resultado de la cuenta de oérdidas v aanancias -950.214 -860.447
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Subvenciones donaciones v leaados recibidos -325.021 -466.253
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y
aanancias -325.021 -466.253

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -1.275.235 -1.326.700

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Resultados Subvenciones,

Patrimonio social Reservas negativos de Resultado del donaciones y TOTALejercicios ejercicio le9ados
anteriores recibidos

SALDO, FINAL DEL AÑO 2012 2.735.374 48.579.810 -2.612.405 139.707 9.198.695 58.041.181

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013 2.735.374 48.579.810 -2.612.405 139.707 9.198.695 58.041.181

Total ingresos y gastos reconocidos ---- ---- ---- -860.447 -466.253 -1.326.700
Otras variaciones de patrimonio neto ---- ---- 139.707 -139.707 ---- ----

SALDO FINAL DEL ANO 2013 2.735.374 48.579.810 -2.472.698 -860.447 8.732.442 56.714.481
SALDO AJUSTADO INICIO DEL ANO 2014 2.735.374 48.579.810 -2.472.698 -860.447 8.732.442 56.714.481

Total ingresos y gastos reconocidos ---- ---- ---- -950.214 -325.021 -1.275.235
Otras variaciones de patrimonio neto ---- ---- -860.447 860.447 ---- ----

SALDO FINAL DEL AÑO 2014 2.735.374 48.579.810 -3.333.145 -950.214 8.407.421 55.439.246
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Cámara Oficial de Comercio. Industria. Servicios V Navegación de Valencia

Estado de Flujos de Efectivo
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 (Euros)

Notas de
la Memoria 2014 2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 4.737.707 1.670.550

Resultado del ejercicio antes de impuestos -950.214 -860.447

Ajustes del resultado: -127.867 64.335

Amortización del inmovilizado Nota 5,6,7 938.436 1.636.142
Variación de provisiones -424.182 -479.361
Imputación de subvenciones -325.021 -466.253

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado Nota 6 -1.653 ----

Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros ---- -21.088
Ingresos financieros -319.121 -615.292
Gastos financieros 3.633 10.198
Diferencias de cambio 41 -11

Cambios en el capital corriente: 5.500.300 1.861.568

Deudores y otras cuentas a cobrar 1.863.763 -125.383
Otros activos corrientes 4.289.894 2.038.692
Acreedores y otras cuentas a pagar -213.008 -554.247

Otros pasivos corrientes -368.528 497.706
Otros activos y pasivos no corrientes -71.821 4.800

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: 315.488 605.094

Pagos de intereses -3.633 -10.198

Cobros de intereses 319.121 615.292

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -315.877 -1.765.094

Pagos por inversiones: -317.530 -1.765.094

Inmovilizado intangible Nota 5 -88.851 -22.982
Inmovilizado material Nota 6 -228.679 -1.742.112

Cobros por desinversiones: 1.653 ----
Inmovilizado material Nota 6 1.653 ----

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio -41 11

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 4.421.789 -94.533

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 291.653 386.186

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.713.442 291.653

Las notas 1 a 22 descritas en la Memoria forman parte integrante del Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio 2014
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Consejo Superior de Cámaras de la Comunitat Valenciana 

































































 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions dels comptedants i informe sobre les dites 
al·legacions 

 

 











Análisis de las alegaciones efectuadas al Informe de fiscalización de las Cámaras de 
Comercio, Servicios, Industria y Navegación de la Comunitat Valenciana 2014. 

1 

ANÁLISIS DE LA ALEGACIÓN EFECTUADA AL 
BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS 
CÁMARAS DE COMERCIO, SERVICIOS, INDUSTRIA Y 
NAVEGACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA.  

Fuera del plazo establecido (4 de noviembre de 2015), la única alegación 
presentada ha sido la de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Alcoy cuyo análisis es el siguiente: 

Primera y única alegación al apartado 5.3 del borrador, página 25, párrafo 
cuarto: 

“El presupuesto de la cámara para 2014 fue aprobado en 19 de diciembre de 
2013 y presentado a la administración tutelante el 27 de diciembre, superado 
el plazo establecido en el Reglamento de cámaras” 

Comentario 

La Cámara de Alcoy alega que solicitó una autorización de aplazamiento 
el 22 de noviembre de 2013 (para la presentación del presupuesto de 
2014). Aporta con fecha 9 de noviembre de 2015 copia del escrito de 
solicitud de prórroga. 

Consecuencias en el Informe 

Modificar el informe, en el sentido de añadir el siguiente texto: 

“En fase de alegaciones la cámara manifiesta que solicitó prórroga para 
la presentación del presupuesto, aportando copia de la citada solicitud”. 

 



INFORME DE  F ISCALITZACIÓ  DE  LES  CAMBRES  DE  
COMERÇ DE  LA  COMUNITAT VALENCIANA  

EXERC IC I  DE  2014  

 

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 corresponents  

Aquest Informe va ser aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes 
de la Comunitat Valenciana en la seua reunió del dia 14 de desembre de 
2015.  

València, 14 de desembre de 2015 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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