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RESUM 

Control formal dels comptes anuals 

En l’Informe de fiscalització dels comptes anuals de l’exercici 2017 de les 
Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la 
Comunitat Valenciana i el seu Consell es recullen les observacions 
següents: 

- Llevat del pressupost de la Cambra d’Oriola, les cambres de la 
Comunitat Valenciana han aprovat i presentat els seus pressupostos, 
en general, en el termini establit en la normativa aplicable. 

- Els comptes anuals i l’informe d’auditoria de les cambres de la 
Comunitat Valenciana s’han aprovat, s’han remés a l’Administració 
tutelant (la Direcció General de Comerç i Consum) i s’han retut a la 
Sindicatura de Comptes, dins dels terminis previstos en la normativa 
aplicable, sense que s’haja rebut objeccions de l’Administració 
tutelant. 

- Les cambres de la Comunitat Valenciana han dipositat en el Registre 
Mercantil els comptes anuals, juntament amb l’informe d’auditoria i 
l’informe anual sobre el govern corporatiu, en compliment de les 
disposicions de la normativa aplicable, i s’han publicat en els portals 
de transparència respectius. 

- Les cambres de la Comunitat Valenciana han complit el que es 
preveu en la normativa aplicable respecte a la publicació de les 
subvencions que reben per al desenvolupament de les seues 
funcions i les retribucions dels seus alts càrrecs. 

- La Cambra de València és una entitat sense ànim de lucre que està 
subjecta a tipus reduïts de gravamen en l’Impost sobre Societats, 
sense que conste que s’haja aprovat un règim de diversificació 
d’inversions. 

Fiscalització de la destinació donada a les quantitats percebudes de la 
Generalitat pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i per la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València 

Segons el parer de la Sindicatura de Comptes, la destinació donada a les 
quantitats percebudes de la Generalitat en l’exercici 2017 resulta 
conforme, en tots els aspectes significatius, a la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics. 

Recomanacions 

En l’Informe de fiscalització es recullen diverses recomanacions amb la 
finalitat de millorar la gestió economicofinancera de les Cambres Oficials 
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de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i el 
seu Consell, de les quals destaquen las següents: 

- Amb la finalitat de millorar la comprensió dels comptes anuals de la 
Cambra de València, es recomana ampliar el contingut de la seua 
memòria a fi d’adequar-la al que s’estableix en la normativa 
comptable. 

- Es recomana que el Ple de la Cambra de València aprove un codi de 
conducta propi per a realitzar les inversions financeres temporals, 
basat en el que va aprovar l’any 2003 el Consell de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors. 

- El Consell de Cambres ha de realitzar les actuacions que es troben al 
seu abast per a garantir que els convenis se subscriguen el primer 
trimestre de l’any de la seua execució i prevegen la possibilitat de fer 
pagaments anticipats amb caràcter previ a la justificació de la 
despesa. 

- Es recomana que, mentre es modifica el marc normatiu comptable, 
la memòria dels comptes anuals de les cambres de la Comunitat 
Valenciana incloga una nota que mostre un quadre amb el detall de 
cada una de les seues activitats o programes, en què es diferencien 
les públiques de les privades i s’indique, per a cada una, els ingressos 
i despeses imputats, com també el resultat obtingut. 

- Es recomana que la informació sobre comptes anuals, informes 
d’auditoria, informes de fiscalització, memòria d’activitats i 
pressuposts, que han de figurar en els portals de transparència, 
mostre les corresponents, almenys, als últims tres anys. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca 
als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast 
del treball realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA  
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arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment 
de cada valor exacte i no la suma de les dades arredonides.  
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en l’article 6 de l’LSC1 i en l’article 58 del RCCV2, i conforme al 
que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 2018, ha planificat i 
executat una fiscalització de seguretat raonable que ens permet expressar 
una opinió sobre la destinació donada a les quantitats percebudes de la 
Generalitat pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis 
i Navegació de la Comunitat Valenciana (Consell de Cambres) i per la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València 
(Cambra de València) durant 2017 i si és conforme en tots els seus aspectes 
significatius amb les normes aplicables. 

En combinació amb aquesta fiscalització, hem dut a terme un control 
formal de la rendició de comptes de l’exercici 2017 de les Cambres Oficials 
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i el 
seu Consell (Cambres de la Comunitat Valenciana), a fi de comprovar si la 
formalització, aprovació i rendició han sigut les adequades. 

El marc normatiu que hi és d’aplicació es detalla en l’apèndix 1 d’aquest 
Informe. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I DE DIRECCIÓ DE LES 
CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA I DEL SEU CONSELL EN RELACIÓ AMB ELS 
COMPTES ANUALS I AMB EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Els òrgans de govern i de direcció del Consell de Cambres i de la Cambra 
de València han de garantir que la destinació donada a les subvencions 
rebudes de la Generalitat i la informació relacionada que figura en els seus 
comptes anuals, són conformes amb les normes aplicables. En el mateix 
sentit, són responsables d’establir els sistemes de control intern que 
consideren necessaris per a garantir que aquestes activitats estiguen 
lliures d’incompliments legals i d’incorreccions materials degudes a frau 
o error. 

Aquests òrgans de les Cambres de la Comunitat Valenciana són també 
responsables de formular i aprovar els seus comptes anuals de manera 
que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels 
resultats, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable, 
que s’identifica en la nota 2 de les respectives memòries, i del control 

                                                
1 Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d'acord amb 

la nova redacció i articles renumerats per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat 
(DOGV núm. 8169 de 14/11/2017). 

2 Decret 126/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de les Cambres 
Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell. 
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intern que consideren necessari per a permetre la preparació de comptes 
anuals lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

Els comptes anuals de les Cambres de la Comunitat Valenciana de 
l’exercici 2017, que s’adjunten com a annex I a aquest Informe, van ser 
formulats, aprovats, tramesos a l’Administració tutelar i retuts a la 
Sindicatura de Comptes en les dates que s’indiquen en l’apartat 2 de 
l’apèndix 4 d’aquest Informe. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre el compliment de la legalitat en la destinació donada a les quantitats 
percebudes de la Generalitat pel Consell de Cambres i per la Cambra de 
València durant 2017 basada en la fiscalització realitzada. Per a això, hem 
dut a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalització de 
les institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura recollides en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 

Els esmentats principis exigeixen que complim els requeriments d’ètica, 
així com que planifiquem i executem la fiscalització amb la finalitat 
d’obtenir una seguretat raonable que la destinació donada a les quantitats 
percebudes de la Generalitat ha sigut conforme, en els seus aspectes 
significatius, amb la normativa aplicable. 

Una fiscalització requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d’auditoria sobre la legalitat en la destinació donada a les subvencions 
rebudes de la Generalitat. Els procediments seleccionats depenen del juí 
de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incompliments significatius 
de la legalitat. A l’hora d’efectuar aquestes valoracions del risc, l’auditor 
té en compte el control intern rellevant per a garantir aquest compliment, 
amb la finalitat de dissenyar els procediments d’auditoria que siguen 
adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar 
una opinió sobre l’eficàcia del control intern d’ambdues entitats. 

Pel que fa al control formal, la revisió efectuada s’ha limitat bàsicament a 
aplicar procediments analítics i activitats d’indagació. No s’ha dut a terme 
una auditoria financera, per la qual cosa les conclusions del treball 
proporcionen només seguretat limitada. 

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar la nostra opinió sobre el 
compliment de la legalitat en la destinació donada a les quantitats 
percebudes de la Generalitat, així com les conclusions del control formal 
de la rendició de comptes. 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA DESTINACIÓ DONADA A LES QUANTITATS 
PERCEBUDES DE LA GENERALITAT PEL CONSELL DE CAMBRES OFICIALS 
DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA I PER LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, 
SERVEIS I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA 

4.1 Opinió sobre el compliment de la legalitat 

En la nostra opinió, la destinació donada a les quantitats percebudes de la 
Generalitat en l’exercici 2017 pel Consell de Cambres i per la Cambra de 
València és conforme, en tots els aspectes significatius, amb la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics. 

4.2 Altres qüestions significatives que no afecten l’opinió 

Encara que no es tracta d’assumptes que s’hagen de considerar com a 
incompliments significatius, a fi que s’entenga millor l’aspecte de la gestió 
realitzada pel Consell de Cambres referit als convenis en els quals 
s’instrumenten les quantitats percebudes, posem de manifest el següent: 

a) En tres dels sis convenis fiscalitzats, no consta que la comissió mixta 
de seguiment i control prevista haja emés les actes, acords o 
informes que són preceptius en el desenvolupament i execució de les 
funcions que tenen assignades, fet que incompleix el que es disposa 
en l’article 9 de l’RCG3 (convenis referits en els apartats 3.d, 3.f i 3.g 
de l’apèndix 2). 

 En els tres convenis en què sí que figuren actes, acords o informes, 
en dos no consta l’informe o valoració final sobre el grau de 
compliment dels objectius consignats en el conveni subscrit, en el 
qual expressament ha de fer-se esment de la comprovació de la 
circumstància que la suma de les aportacions que, si és el cas, 
realitzen els diferents subjectes obligats pel conveni en cap cas 
sobrepasse el cost de l’activitat que cal finançar, ni el seu valor de 
mercat, conformement al que estableix l’article 9.3 de l’RCG 
(convenis referits en els apartats 3.b i 3.c de l’apèndix 2). 

b) En dos convenis s’estableix que l’entitat beneficiària no podrà 
subcontractar en cap cas l’activitat objecte de la subvenció, a pesar 
que per la seua pròpia naturalesa aquesta ha hagut de ser 
subcontractada en la seua gran majoria, per la qual cosa la redacció 
del conveni hauria d’haver previst l’excepció a la subcontractació 
regulada en l’article 68 de l’RGS (convenis referits en els apartats 3.c 
i 3.d de l’apèndix 2). 

                                                
3 Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la 

Generalitat i el seu registre. 
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Addicionalment, en l’apèndix 2 s’inclou un detall d’aquelles observacions 
i constatacions relacionades amb la fiscalització de la destinació donada a 
les quantitats percebudes de la Generalitat que, si bé no són significatives 
ni afecten l’opinió, considerem que poden ser d’interés per als destinataris 
o usuaris d’aquest Informe de fiscalització. 

5. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

Els aspectes més significatius relacionats amb la revisió de l’adequada 
formalització, aprovació i rendició dels comptes anuals de les Cambres de 
la Comunitat Valenciana de l’exercici 2017 es recullen a continuació: 

a) Excepte el pressupost de la Cambra d’Oriola, les Cambres de la 
Comunitat Valenciana han aprovat i presentat els seus pressupostos 
en el termini establit en l’article 39 de l’RCCVD4. 

b) Els comptes anuals i l’informe d’auditoria de les Cambres de la 
Comunitat Valenciana s’han aprovat, tramés a l’Administració 
tutelant, que és la Direcció General de Comerç i Consum, i retut a la 
Sindicatura de Comptes dins dels terminis previstos en l’article 39.4 
de l’RCCVD, sense que l’Administració tutelant haja formulat 
objeccions. 

c) Els comptes anuals s’han elaborat i formulat, amb caràcter general, 
d’acord amb els models previstos per la normativa comptable 
d’aplicació, però s’han posat de manifest els següents 
incompliments significatius: 

- En la Cambra de València, la informació de la memòria és 
significativament menor a la que s’estableix en el marc 
normatiu comptable, perquè s’ha omés la nota 
d’“Arrendaments i altres operacions similars”, de manera que 
no es descriuen els terminis de renovació, opcions de compra, 
clàusules d’actualització i restriccions eventuals dels 
arrendaments operatius de l’anterior seu de l’Entitat, situada al 
carrer de Jesús de València, ni dels tres blocs d’oficines, 
restaurant i garatge subterrani annex de les noves instal·lacions 
de l’Escola de Negocis Lluís Vives, situada al Parc Tecnològic de 
València. 

 La nota de la memòria denominada “Instruments financers” 
hauria de mostrar informació qualitativa sobre la naturalesa i 
el nivell de risc dels bons d’una entitat financera, les 
imposicions a termini fix i els fons d’inversió la quantia dels 
quals, per un import conjunt total de 12.065.512 euros, equival 

                                                
4 Decret 158/2001, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de les 

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



Informe de fiscalització de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la 
Comunitat Valenciana i el seu Consell. Exercici de 2017 

7 

al 21,5% de l’actiu del balanç de l’Entitat, així com haver indicat 
quin és el seu valor raonable en comparació amb el valor en 
llibres. 

 Les notes de la memòria “Inversions immobiliàries, deutes amb 
altres cambres i entitats associades i situació fiscal” mostren 
una informació significativament inferior a la requerida com a 
mínima per la normativa comptable. 

- En els exercicis 2016 i 2017 la Cambra d’Alcoi ha formulat els 
comptes d’acord amb un marc d’informació financera que no 
és l’adequat i ha aplicat el Pla Comptable de les Entitats sense 
Finalitats Lucratives, a pesar que així està previst en l’article 
20.2 de l’RCCE5, sense considerar que aquest precepte no té 
caràcter bàsic, de manera que continua en vigor l’actual marc 
normatiu comptable autonòmic fins que no siga modificat. 

- En la Cambra de Castelló i en el Consell de Cambres, en les 
seues respectives notes de la memòria relatives a “Subvencions, 
donacions i llegats”, hauria d’haver-se realitzat una declaració 
expressa sobre el compliment de les obligacions associades a 
les subvencions rebudes. 

d) Les Cambres de la Comunitat Valenciana han depositat en el Registre 
Mercantil els comptes anuals, juntament amb l’informe d’auditoria i 
l’informe anual sobre el govern corporatiu, en compliment del que es 
disposa en l’article 35.1 de l’LBCC6, i els han publicat en els respectius 
portals de transparència. No obstant això, no han publicat l’últim 
informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, fet que 
incompleix el que es preveu en l’article 9.1h) de l’LTBGV7. 

e) Les Cambres de la Comunitat Valenciana han complit el que es 
preveu en l’article 35.3 de l’LBCC, pel que fa a la publicació de les 
subvencions que reben per al desenvolupament de les seues 
funcions i les retribucions dels alts càrrecs. 

No obstant això, en l’article 9.1.c) de l’LTBGV s’estableix l’obligació de 
publicar en les seues pàgines web el text íntegre dels convenis 
subscrits. Aquesta Sindicatura considera que, almenys, tots els 
convenis relatius a activitats públiques no poden ser mai 
confidencials i que se n’ha de publicar el text íntegre, circumstància 
que no s’ha produït. 

                                                
5 Reial Decret 669/2015, de 17 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 4/2014, d'1 d'abril, Bàsica de 

les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació. 

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

7 Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana 
de la Comunitat Valenciana. 
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f) La Cambra de València és una entitat sense ànim de lucre que està 
subjecta a tipus reduïts de gravamen en l’Impost de Societats, sense 
que conste que s’haja aprovat un règim de diversificació 
d’inversions. 

 En conseqüència, els òrgans de govern i direcció de la Cambra de 
València haurien d’haver presentat un informe anual sobre el grau 
de compliment del codi de conducta aprovat per la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors8, al qual han d’ajustar-se les inversions 
temporals, conformement al que estableix obligatòriament la 
disposició addicional cinquena de l’LMV9 per a aquest tipus 
d’entitats. 

g) En la data d’aprovació d’aquest Informe estan pendents d’aprovació 
definitiva per l’Administració tutelant tots els reglaments de règim 
interior adaptats a l’RCCV, els quals ja han sigut aprovats 
internament, corregits i tramesos a l’Administració tutelant en 
compliment de la disposició final primera de l’RCCV. 

Per indicacions de l’Administració tutelant, a aquests reglaments 
s’incorporen com a annex el codi ètic i de bones pràctiques previst 
en l’article 12.3 de l’LCCV10, prèviament aprovat per les Cambres de 
la Comunitat Valenciana. 

En l’apèndix 4 s’inclou un detall d’aquelles altres observacions i 
constatacions relacionades amb el control formal que no són 
significatives, ni afecten les conclusions, però considerem que poden ser 
d’interés per als destinataris o usuaris d’aquest Informe de fiscalització. 

6. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització cal efectuar, d’acord amb el que 
s’estableix en l’article 12 de l’LSC, les recomanacions que s’indiquen a 
continuació per a millorar la gestió econòmica i administrativa del Consell 
de Cambres i de les Cambres de la Comunitat Valenciana: 

a) Amb la finalitat de millorar la comprensió dels comptes anuals de la 
Cambra de València, es recomana ampliar el contingut de la seua 
memòria i adequar-la a la normativa comptable (apartat 5.c de 
l’Informe). 

                                                
8 Acord de 20 de novembre de 2003, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel 

qual s'aprova el codi de conducta de les entitats sense ànim de lucre per a la realització 
d'inversions temporals. 

9 Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Mercat 
de Valors. 

10 Llei 3/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de la Comunitat Valenciana. 
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b) Es recomana que el Ple de la Cambra de València aprove un codi de 
conducta propi per a la realització d’inversions financeres temporals, 
basat en l’aprovat l’any 2003 pel Consell de la CNMV (apartat 5.g de 
l’Informe). 

c) El Consell de Cambres ha de realitzar totes les actuacions que es 
troben al seu abast per a atendre les circumstàncies següents 
relatives als convenis: 

- Es recomana que els subscriguen en el primer trimestre de l’any 
de la seua execució, atés que deriven de subvencions 
nominatives atorgades per la Generalitat o les seues entitats 
dependents. 

- Es recomana que prevegen la possibilitat de realitzar 
pagaments anticipats amb caràcter previ a la justificació de la 
despesa, en els termes previstos en l’article 171 de l’LHP11. 

- Es recomana que esmenen les deficiències de caràcter general 
que es posen de manifest en l’apartat 3.a de l’apèndix 2 de 
l’Informe. 

- La memòria dels comptes anuals de les Cambres de la 
Comunitat Valenciana ha d’incloure una nota que mostre un 
quadre amb el detall de cadascuna de les seues activitats o 
programes, i diferenciar les públiques de les privades i indicar, 
per a cadascuna, els ingressos i despeses imputats, així com el 
resultat obtingut (apartat 1 de l’apèndix 3). 

d) La informació sobre els comptes anuals, informes d’auditoria, 
informes de fiscalització, memòria d’activitats i pressupostos, que 
han de figurar en els portals de transparència, ha de mostrar les 
dades corresponents, almenys, als últims tres anys (apartat 3 de 
l’apèndix 4). 

  

                                                
11 Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 
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APÈNDIX 1. MARC NORMATIU 

1. Naturalesa i Cambres existents a la Comunitat Valenciana 

L’LCCV estableix la regulació de les Cambres de la Comunitat Valenciana, 
dins del marc que fixa l’LBCC. Aquestes entitats són, tal com es disposa en 
l’article 2 de l’LCCV, entitats sense ànim de lucre i corporacions de dret 
públic, dependents de la Generalitat, que es configuren com a òrgans 
consultius i de col·laboració amb les administracions públiques, 
especialment amb la Generalitat, sense menyscapte dels interessos 
privats que puguen perseguir. Per al compliment de les seues finalitats 
gaudeixen de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, i la 
seua estructura i funcionament han de ser democràtics. 

El Consell de Cambres és l’òrgan superior de coordinació de les Cambres i 
d’interlocució amb la Generalitat en el desenvolupament de les funcions 
publicoadministratives. Es configura com una corporació de dret públic 
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al 
compliment de les seues finalitats, segons s’indica en l’article 30 de 
l’LCCV. Està integrat per representants de la totalitat de les Cambres de la 
Comunitat Valenciana. 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 és el cas, la gestió de les competències publicoadministratives que s’hi 
puguen atribuir. 

Tant les Cambres com el Consell de Cambres s’ajusten al que es disposa 
en l’LBCC, l’LCCV i en les normes de desenvolupament que es dicten. Les 
seues activitats estan sotmeses a la tutela de la Generalitat per mitjà de la 
conselleria que exercisca les competències en matèria de comerç. 

En l’article 4.1 de l’LCCV es disposa que en cadascuna de les tres províncies 
de la Comunitat Valenciana ha d’existir una cambra amb competència en 
tot l’àmbit provincial, sense perjuí que puguen coexistir amb altres de 
diferent àmbit territorial. En aquest sentit en l’article 4.2 de l’LCCV es 
reconeix l’existència de dues cambres locals en els municipis d’Alcoi i 
Oriola, amb competència en els seus respectius termes municipals. 
D’acord amb això, en 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. 

- 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, Serveis i 
Navegació de la Comunitat Valenciana. 
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2. Organització 

L’organització de les Cambres està regulada en els articles 9 a 16, de 
l’LBCC, així com en els articles 6 a 12 de l’LCCV. En aquest sentit, són 
òrgans de govern de les Cambres:  

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

- El Comité Executiu, que és l’òrgan permanent de gestió, 
administració i proposta de la Cambra. Està format per les persones 
que exerceixen la presidència, vicepresidències, tresoreria i els 
membres del Ple que es determinen. 

- El president, que és la persona que exerceix la representació de la 
Cambra, la presidència de tots els seus òrgans col·legiats i la 
responsable de l’execució dels seus acords. Aquest òrgan el tria el Ple 
segons estableix el reglament de règim interior. 

La Secretaria General i la Direcció o Gerència, si n’hi haguera, assisteixen 
amb veu i sense vot a les sessions dels òrgans de govern. A més, les 
Cambres poden crear òrgans d’assessorament i comissions de treball de 
caràcter especialitzat. Per la seua banda, l’organització del Consell de 
Cambres 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 ha de tenir 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 també pot promoure’n la modificació. En 
aquest reglament han de constar, entre altres qüestions, l’estructura del 
Ple, les seues funcions, el nombre i forma d’elecció dels membres del 
Comité Executiu i les facultats i normes de funcionament dels seus òrgans 
de govern. D’altra banda, el Reglament de Règim Interior del Consell de 
Cambres està regulat en l’article 38 de l’LCCV. 

El 3 d’octubre de 2017 va entrar en vigor l’RCCV12, que en la seua disposició 
transitòria segona estableix la vigència dels actuals reglaments de règim 
interior en els aspectes que no s’oposen al que s’estableix en aquesta 
norma i fins a l’aprovació dels nous reglaments de règim interior. El 
termini per a adaptar-los i presentar-los perquè els aprove la Conselleria 
competent en matèria de tutela de les Cambres va finalitzar el 3 de gener 
de 2018, segons s’indica en la disposició final primera de l’RCCV. 

Així mateix, les Cambres hauran d’elaborar un codi de bones pràctiques 
que garantisca la imparcialitat i transparència en el desenvolupament de 

                                                
12 Decret 126/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de les Cambres 

Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell. 
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les seues funcions publicoadministratives, conforme s’indica en l’article 
12.3 de l’LCCV. 

3. Règim jurídic general 

Les principals normes jurídiques aplicables a les Cambres de la Comunitat 
Valenciana són les següents: 

 Normativa bàsica 

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

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

- Reial decret 669/2015, de 17 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 
4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació (RCCE). 

- Decret 125/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell (RCCV). 

- Decret 158/2001, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, pel qual 
s’aprova el Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i 
Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell (en vigor 
durant 2017 excepte pel que fa al recurs cameral permanent i en allò 
que s’opose al que es disposa en la Llei 3/2015) (RCCVD). 

- Reglaments de Règim Interior de les Cambres de la Comunitat 
Valenciana, pendents d’adaptació i aprovació definitiva, en aplicació 
del que s’estableix en la disposició transitòria primera de l’LCCV i en 
la disposició transitòria segona de l’RCCV. 

- 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 Comerç, Indústria i 
Navegació de la Comunitat Valenciana, aprovades mitjançant 
Resolució de data 2 de desembre de 2005. 

- Manual de Comptabilitat, aprovat per la Resolució anterior. 

L’article 2.2 de l’LCCV disposa que és aplicable a les Cambres de la 
Comunitat Valenciana, amb caràcter supletori, la legislació referent a 
l’estructura i funcionament de les administracions públiques quan siga 
conforme amb la seua naturalesa i finalitats. Així mateix, l’article 2.3 
estipula expressament que les Cambres de la Comunitat Valenciana s’han 
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d’ajustar al que es disposa en l’LBCC, en la mateixa llei valenciana i en les 
normes de desenvolupament que es dicten. 

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 (LGS). 

- Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions (LHP). 

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

- Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual es regulen els 
convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DCG). 

Les Cambres Oficials de Comerç no s’esmenten expressament en l’LGS, 
però es poden considerar incloses en l’àmbit subjectiu d’aplicació, segons 
el que es disposa en l’article 3.2 del text legal mencionat. Aquest indica 
que, així mateix, s’han d’ajustar a aquesta Llei les subvencions atorgades 
pels organismes i altres entitats de dret públic, amb personalitat jurídica 
pròpia vinculades o dependents de qualsevol de les administracions 
públiques, en la mesura en què les subvencions que atorguen siguen 
conseqüència de l’exercici de potestats administratives. 

4. Règim econòmic. Finançament 

El règim econòmic de les Cambres de la Comunitat Valenciana està regulat 
en l’article 24 de l’LCCV i es reprodueix íntegrament en l’article 53 de 
l’RCCV, en virtut del qual disposaran dels recursos següents: 

a) Els ingressos ordinaris i extraordinaris obtinguts pels serveis que 
presten 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 pogueren percebre. 
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e) Els recursos que si és el cas les administracions públiques pogueren 
destinar a sufragar les seues despeses de funcionament, el cost dels 
serveis publicoadministratius previstos en l’article 3 de l’LCCV o la 
gestió de programes que els siguen encarregats per mitjà de 
convenis, delegacions de funcions, encàrrecs o contractes programa. 

f) Els procedents de la fixació de taxes i preus públics que, si és el cas, 
es puguen establir 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 d’operacions de crèdit que es realitzen i de qualsevol 
altre sistema de finançament. 

i) Els que la Cambra de Comerç, Indústria, Navegació i Serveis 
d’Espanya determine per mitjà dels plans camerals 
d’internacionalització o competitivitat, previstos en els articles 22 i 
23 de l’LBCC i els d’àmbit específic de la Comunitat Valenciana 
previstos en l’LCCV. 

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 la llei, en virtut 
d’un conveni o per qualsevol altre procediment d’acord amb 
l’ordenament jurídic. 

La disposició de béns patrimonials ha de rebre l’autorització de 
l’Administració tutelar, quan es tracte de béns immobles. En cas d’un altre 
tipus de béns, l’Administració tutelar determina els supòsits en els quals 
els ha d’autoritzar en funció del seu abast econòmic. 

Quant al Consell de Cambres, en l’article 40.1 de l’LCCV i l’article 78.1  de 
l’RCCV s’estableixen les fonts de finançament següents: 

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

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

c) Els procedents d’operacions de crèdit que es realitzen. 
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d) Qualssevol altres modalitats d’ingressos que pogueren establir-se 
per llei, norma de desenvolupament, conveni o qualsevol altre 
procediment d’acord amb l’ordenament jurídic. 

Addicionalment, els pressupostos de la Generalitat poden establir 
anualment les aportacions necessàries per al funcionament del Consell de 
Cambres. Així mateix, l’article 41 de l’LCCV estableix expressament el 
finançament per mitjà de convenis de les activitats de les Cambres de la 
Comunitat Valenciana per la seua participació en el desenvolupament 
dels plans camerals d’internacionalització i competitivitat. 

5. Règim pressupostari, comptable, de rendició de comptes, de control 
financer i de transparència 

Pressupostos 

L’article 39 de l’RCCVD i l’article 54 de l’RCCV estableixen les obligacions 
següents en matèria de pressupostos: 

- El pressupost ordinari per a l’exercici següent s’ha d’elevar abans del 
30 de novembre a la direcció general competent en matèria de tutela 
de les Cambres perquè l’aprove. La resolució de la directora general 
de Comerç i Consum de 25 de setembre de 2008 parla de “Projecte de 
pressupostos”. 

- Quan hi haja resolució d’obres i serveis no previstos en el pressupost 
ordinari, les Cambres han de formalitzar pressupostos extraordinaris 
que hauran de ser elevats a la direcció general esmentada perquè els 
aprove. 

- L’aprovació de la documentació esmentada s’entendrà concedida si 
en el termini d’un mes aquesta direcció general no haguera formulat 
cap objecció. 

Comptabilitat 

Les Cambres de la Comunitat Valenciana tenen com a marc normatiu 
d’informació financera la Resolució de la Direcció General d’Indústria i 
Comerç de 2 de desembre de 2005, per la qual es van aprovar les normes 
de gestió econòmica i financera i el manual de comptabilitat de les 
Cambres de la Comunitat Valenciana, així com el calendari per a la 
presentació de la documentació comptable i pressupostària i l’auditoria 
externa. 

La Resolució esmentada va ser modificada el 25 de setembre de 2008 per a 
adaptar el manual de comptabilitat al PGC13 i precisar que l’informe 

                                                
13 Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat. 
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d’auditoria serà previ a la presentació dels comptes i s’haurà d’ajustar al 
que s’estableix en la LAC14. 

D’altra banda, l’article 35.4 de l’LBCC, per aplicació de l’article 21.2 de 
l’LCCV, estableix l’obligació que les Cambres mantinguen una 
comptabilitat diferenciada en relació amb les seues activitats públiques i 
privades, sense perjuí de la unicitat dels comptes anuals, per a l’adequada 
diferenciació entre aquestes activitats. 

Interessa destacar que l’RCCE estableix en el seu article 20.2 que els 
comptes anuals s’han d’elaborar aplicant els principis i normes de 
comptabilitat recollits en el Codi de Comerç i el Pla de Comptabilitat de les 
entitats sense finalitats lucratives. No obstant això, atés que aquesta 
disposició no és normativa bàsica i que l’RCCV no realitza cap esment en 
aquest sentit, el marc normatiu d’informació financera continua inalterat 
fins que l’Administració tutelant no n’aprove un de nou. 

Rendició de comptes 

Els comptes anuals de l’exercici anterior, que inclouen la liquidació del 
pressupost, acompanyats de l’informe d’auditoria corresponent, s’han de 
presentar abans de l’1 de juliol davant la direcció general competent en 
matèria de tutela de les Cambres. 

L’LCCV no preveu un termini perquè les Cambres presenten els seus 
comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, a l’efecte de fer-ne la 
fiscalització, ni els destinataris dels informes resultants, ni tan sols 
s’indica de manera expressa que els informes d’auditoria s’han de 
trametre a la Sindicatura de Comptes. No obstant això, cal entendre que 
les Cambres han d’adjuntar-los als comptes anuals que presenten, i així 
es fa en la pràctica. 

Des de l’entrada en vigor de l’actual article 2.1.d) i e) de l’LSC, en data 14 
de novembre de 2017, les Cambres de la Comunitat Valenciana es 
consideren sector públic valencià pel que fa a l’aplicació d’aquest text 
legal, per la qual cosa han de retre els seus comptes anuals en la 
Sindicatura de Comptes abans del 30 de juny de l’any següent al de 
l’exercici econòmic al qual corresponguen, conforme s’estableix en 
l’article 10.2 de l’LSC. 

Els comptes anuals, juntament amb l’informe d’auditoria, i l’informe 
anual sobre el govern corporatiu, s’han de depositar en el Registre 
Mercantil corresponent a la localitat en la qual la Cambra tinga la seua seu 
i seran objecte de publicitat, conforme estableix l’article 35 de l’LBCC, per 
aplicació del que es preveu en l’article 21.2 de l’LCCV. 

                                                
14 Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes. 
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El Consell de Cambres ha de donar compte anualment davant la 
Sindicatura de Comptes i davant les Corts Valencianes, de la destinació 
detallada de totes les aportacions o subvencions públiques rebudes pel 
Consell i per les Cambres provincials i locals, conforme s’estableix en 
l’article 40.5 de l’LCCV i en l’article 78.4 de l’RCCV. 

Tutela de la Generalitat i control financer 

Les Cambres elaboren i sotmeten els seus pressupostos ordinaris i 
extraordinaris de despeses i ingressos a l’aprovació de l’Administració 
tutelant, que fiscalitzarà els seus comptes anuals i liquidacions, al mateix 
temps que podrà establir les instruccions necessàries per a elaborar els 
pressupostos i les liquidacions tipus. Els comptes anuals i liquidacions 
dels pressupostos s’han de presentar acompanyats d’un informe 
d’auditoria de comptes, tot això conforme al que es disposa en l’article 35 
de l’LBCC. 

És competència del Tribunal de Comptes fiscalitzar la destinació dels fons 
públics que perceben les Cambres, sense perjuí de la competència dels 
organismes fiscalitzadors que, si és el cas, hi haja en les comunitats 
autònomes, conforme s’indica en l’article 35 de l’LBCC. En aquest sentit, 
l’article 58 de l’RCCV estableix que la fiscalització superior de la destinació 
donada a les quantitats que perceben les Cambres correspon a la 
Sindicatura de Comptes, en els termes establits en l’LSC, sense perjuí de 
les competències atribuïdes per la normativa vigent al Tribunal de 
Comptes. 

Transparència i responsabilitat 

Les Cambres han de fer públiques les subvencions que reben, com també 
qualsevol altre tipus de recursos públics que puguen percebre per a 
desenvolupar les seues funcions. Igualment han de fer públiques les 
retribucions que perceben anualment els alts càrrecs i màxims 
responsables respectius, així com les indemnitzacions percebudes, si és el 
cas, amb motiu del cessament en el seu càrrec per qualsevol causa, 
conforme estableix l’article 35 de l’LBCC. 

A les Cambres de la Comunitat Valenciana els són aplicables les mesures 
de publicitat activa que conté la normativa sobre transparència, conforme 
s’indica en l’article 42.2 de l’LCCV. 

El Consell de Cambres, així mateix, ha d’elaborar anualment una 
liquidació integrada dels comptes anuals de les Cambres de la Comunitat 
Valenciana, una memòria d’activitats camerals i un informe del govern 
corporatiu del Consell de Cambres i de cada Cambra, així com portar un 
registre de convenis amb les administracions públiques de les Cambres de 
la Comunitat Valenciana, conforme estableix l’article 42.1 de l’LCCV. 
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Les persones que gestionen béns i drets de les Cambres estan subjectes a 
indemnitzar els danys i perjuís que puguen causar-los per accions o 
omissions realitzades per dol, culpa o negligència greu amb infracció de la 
normativa vigent, amb independència de la responsabilitat penal o d’un 
altre ordre que els puga correspondre, conforme estableix l’article 35 de 
l’LBCC.  
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE LA FISCALITZACIÓ DE LA 
DESTINACIÓ DONADA A LES QUANTITATS PERCEBUDES DE 
LA GENERALITAT 

1. Ingressos percebuts per les Cambres de la Comunitat Valenciana 

Els ingressos per subvencions i ajudes percebudes per les Cambres de la 
Comunitat Valenciana en l’exercici 2017, per una xifra de 7.639.486 euros, 
representen el 76% de l’import agregat de l’epígraf del compte de pèrdues 
i guanys “Altres ingressos d’explotació” que figura en el quadre 7 de 
l’apèndix 3 de l’Informe, en el qual s’inclouen també els ingressos derivats 
dels arrendaments de béns immobles, que representen el 15% del total. 

El quadre següent mostra, en euros, el detall per Cambres de les 
subvencions i ajudes percebudes, segons s’extrau de la informació que 
contenen els seus comptes anuals. 

Quadre 1. Ingressos per subvencions 

Entitat 

Exercici 2017 
Exercici 
2016 Varia. 

Corrents 
De capital 
imputades 
al resultat 

Total 

Cambra Alcoi 53.957 24.762 78.719 161.392 -51,2% 

Cambra Alacant 1.877.546 398.757 2.276.303 2.296.120 -0,9% 

Cambra Castelló 1.008.046 62.451 1.070.497 1.297.157 -17,5% 

Cambra Oriola 0 12.301 12.301 28.281 -56,5% 

Cambra València 3.676.418 228.466 3.904.884 3.245.103 20,3% 
Total 7.639.486 732.747 8.372.233 7.876.147 6,3% 

Les Cambres de la Comunitat Valenciana no han percebut subvencions de 
capital en l’exercici 2017, de manera que els ingressos imputats al resultat 
de l’exercici corresponen a quantitats percebudes en exercicis anteriors, 
que no formen part de l’abast de la present fiscalització. 

2. Abast de la fiscalització 

La fiscalització s’ha limitat a les subvencions i ajudes concedides per la 
Generalitat i el seu sector públic instrumental durant l’any 2017, tant en 
el Consell de Cambres com en la Cambra de València. Un detall dels 
7.639.486 euros que figura en el quadre 1 anterior, per les principals 
entitats concedents i Cambres, és el següent, amb les xifres expressades 
en euros. 

 



Informe de fiscalització de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la 
Comunitat Valenciana i el seu Consell. Exercici de 2017 

20 

Quadre 2.  Subvencions corrents per entitat concedent 

Entitat concedent 

Cambres beneficiàries Total  

Alcoi Alacant Castelló València Consell  

Cambra d’Espanya i Fundació 
INCYDE15  0 1.416.256 563.161 2.706.809 168.483 4.854.710 

Generalitat i dependents 53.957 290.020 183.954 644.054 733.053 1.905.038 

A través del Consell de Cambres 53.957 290.020 183.954 564.772 0 1.092.703 

Directament 0 0 0 79.282 733.053 812.335 

Diputacions provincials 0 170.000 97.431 176.800 0 444.231 

Ens públics UE, estatals, 
autonòmics i locals 0 1.269 163.500 148.755 121.983 435.507 

TOTAL 53.957 1.877.546 1.008.046 3.676.418 1.023.519 7.639.486 

Les subvencions que han sigut objecte de fiscalització són les rebudes pel 
Consell de Cambres de la Generalitat, que són un 71,6% del total; així com 
les subvencions rebudes per la Cambra de València, tant del Consell de 
Cambres, com directament de la Generalitat, que representen un 17,5% 
del total. 

Un detall d’aquest import, per a les dues entitats fiscalitzades, segons el 
conveni subscrit i l’entitat concedent, és el següent. 

Quadre 3.  Convenis de les entitats fiscalitzades 

 Conveni Cambra 
València 

Consell de 
Cambres Total 

GENERALITAT. Despeses de funcionament - 530.000 530.000 

IVACE. Impuls a la internacionalització de les empreses de 
la Comunitat Valenciana 156.024 82.652 238.676 

GENERALITAT. Plans de consolidació empresarial (PCE) 155.120 43.516 198.636 

AVT. Consolidació d’un sistema integral de qualitat 
turística, promoció de productes i competitivitat turística 141.120 12.977 154.097 

GENERALITAT. Difusió dels avantatges de la innovació i la 
millora de la competitivitat en l’empresa (PIC) 68.640 52.082 120.722 

SERVEF. Desenvolupament de diversos cursos dirigits a la 
qualificació dels treballadors desocupats 23.839 650 24.489 

Altres convenis no fiscalitzats 99.311 11.176 110.487 

TOTAL 644.054 733.053 1.377.107 

                                                
15 Fundació Institut Cameral per a la Creació i Desenvolupament de l’Empresa (INCYDE). 
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S’han seleccionat els sis convenis que figuren en el quadre anterior, la 
quantia total dels qual equival al 92% de les subvencions meritades i s’ha 
verificat si la destinació que s’ha donat als fons percebuts ha sigut 
l’adequada, així com el compliment de la normativa estatal i autonòmica 
de subvencions i de les estipulacions dels mateixos convenis. 

El Consell de Cambres té com a funció principal la de representar el 
conjunt de les Cambres de la Comunitat Valenciana davant les 
administracions públiques, al mateix temps que s’encarrega de tramitar 
programes públics d’ajudes a empreses. En aquest sentit, els sis convenis 
fiscalitzats han sigut subscrits pel Consell de Cambres i les Cambres de la 
Comunitat Valenciana també en són beneficiàries, en la mesura en què 
executen les actuacions subvencionables per delegació, per la qual cosa la 
Cambra de València també ha sigut beneficiària, juntament amb les 
restants. 

En tots els convenis fiscalitzats s’ha regulat l’obligació que el compte únic 
justificatiu vaja acompanyat d’un informe d’un auditor de comptes, 
segons el que preveu l’article 74 de l’RGS,16 integrat per una memòria 
d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades i per 
una memòria econòmica abreujada justificativa del cost de les activitats 
realitzades. 

Segons preveu l’article 74.3 de l’RGS, la revisió dels comptes justificatius 
l’ha realitzada el mateix auditor de comptes que audita els comptes anuals 
del Consell de Cambres, el qual ha seguit el que es disposa en les NAAC17, 
que fixen els procediments que s’han d’aplicar i el seu abast. 

3. Observacions sobre els convenis fiscalitzats 

En els subapartats següents es comenten les observacions derivades de la 
revisió dels convenis que els responsables de les entitats fiscalitzades 
hauran de tenir en compte. 

a) Observacions de caràcter general 

 En la pràctica totalitat dels convenis fiscalitzats s’han posat de 
manifest els fets següents que afecten circumstàncies que dificulten 
el control efectiu de la justificació de les despeses subvencionades, 
per la qual cosa en la regulació del contingut de les memòries 
abreujades, que té el caràcter de mínim segons el que s’indica en 
l’article 74.5 de l’RGS, s’haurien de preveure els aspectes següents: 

                                                
16 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions. 

17 Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels auditors de 
comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, en 
l'àmbit del sector públic estatal, previstos en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, aprovat mitjançant Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
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- Incloure una relació detallada d’altres ingressos o subvencions 
que hagen finançat l’activitat, especialment quan existisca 
cofinançament comunitari, amb indicació del seu import i 
procedència, en aplicació del que s’estableix en l’article 30.4 de 
l’LGS i 72.2.e) de l’RGS. 

- Establir l’obligació de marcar amb una estampilla o un altre 
mitjà de validació els justificants originals de manera que siga 
possible fer un control efectiu de la concurrència de 
subvencions, regulat en l’article 30.3 de l’LGS. 

b) Conveni per a despeses de funcionament del Consell de Cambres 

Es tracta d’un conveni de caràcter recurrent per a finançar l’activitat 
de l’exercici 2017, desenvolupada pel Consell de Cambres, que va ser 
subscrit el 27 de setembre de 2017 pel seu president i pel conseller 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

Té com a finalitat donar suport al manteniment de la seua estructura 
de personal i de les seues despeses de funcionament que li permeta 
desenvolupar les funcions publicoadministratives i de coordinació 
de les Cambres de la Comunitat Valenciana, establides en l’article 32 
de l’LCCV, així com el manteniment de l’estructura de personal i les 
despeses de funcionament de l’oficina tècnica del Pla d’Acció 
Territorial del Sector Comerç de la Comunitat Valenciana, amb 
l’objectiu de crear un marc estable de finançament per al 
funcionament d’aquesta oficina. 

L’import de la subvenció ascendeix a una quantia màxima de 530.000 
euros que finança el 100% de la despesa subvencionable i que figura 
en el pressupost de despeses de la Generalitat per a l’exercici 2017 
com una subvenció nominativa, en la línia de subvenció S6917000 del 
programa 761.10 “Ordenació i promoció comercial”. 

Amb data de 31 de desembre de 2017 estava pendent de pagament la 
totalitat de la subvenció, que es va cobrar mitjançant confirmació de 
pagaments anticipada en una entitat de crèdit el dia 28 de març de 
2018, abans que Generalitat efectuara l’abonament, de manera que 
el Consell de Cambres es va fer càrrec de les corresponents despeses 
financeres derivades. 

En la fiscalització realitzada no s’han posat de manifest 
incompliments de la normativa aplicable ni de les disposicions 
pròpies del conveni que hagen de tenir en compte els responsables 
de l’Entitat, excepte la qüestió referida en l’apartat 4.2.a de l’Informe. 
Tan sols cal destacar que no són subvencionables les despeses de 
personal del mes de desembre, encara que el conveni s’estén fins al 
31 de desembre de 2017, atés que el termini límit de justificació acaba 
el 30 de novembre de 2018. 



Informe de fiscalització de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la 
Comunitat Valenciana i el seu Consell. Exercici de 2017 

23 

c) Conveni per a impulsar la internacionalització d’empreses 

Es tracta d’un conveni subscrit el 23 de novembre de 2017 pels 
presidents de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 
(IVACE), i del Consell de Cambres, la finalitat del qual és establir el 
règim de col·laboració entre l’IVACE i les Cambres de la Comunitat 
Valenciana, per a impulsar durant 2017 la internacionalització de les 
empreses de la Comunitat a través de les activitats determinades en 
el propi conveni que es desenvolupen durant l’exercici 2017. 

L’import de la subvenció és d’1.600.000 euros, finançada per l’IVACE 
en un 50% amb càrrec a la línia nominativa S0348000 del seu 
pressupost per a l’exercici 2017, i l’altre 50%, pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) per mitjà de la Cambra de 
Comerç d’Espanya, dins del Programa Operatiu de Creixement 
Intel·ligent (POCINT). 

Les Cambres de la Comunitat Valenciana només han executat un 
import de 582.751 euros, equivalent al 36% del total subvencionable, 
per la qual cosa l’import abonat per l’IVACE el 18 de maig de 2018 ha 
ascendit al 50% corresponent, per 291.375 euros, dels quals 156.024 
euros corresponen a la Cambra de València i 82.652 al Consell de 
Cambres. 

Aquesta baixa execució, motivada per la tardança en la formalització 
del conveni corresponent, implica que les Cambres de la Comunitat 
Valenciana han deixat de percebre un import màxim de 288.000 
euros de fons europeus disponibles. 

En la fiscalització s’ha posat de manifest, pel que fa a la normativa 
aplicable i a les disposicions pròpies del conveni, que en tres de les 
sis factures revisades, relatives a la impartició de tallers d’iniciació a 
l’exportació, no figuren les hores facturades a fi de poder comprovar 
el preu màxim convingut. Els responsables de les entitats han de 
tenir en comptes aquesta circumstància, a més de les qüestions 
indicades en l’apartat 4.2 de l’Informe. 

d) Conveni per al desenvolupament de plans de consolidació 
empresarial (PCE) 

Es tracta d’un conveni subscrit el 5 de setembre de 2017 pel president 
del Consell de Cambres i pel conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball destinat a donar suport a la consolidació 
i el creixement empresarial promovent el desenvolupament de plans 
destinats a empreses en àrees de gestió empresarial, màrqueting, 
internacionalització i innovació, per tal d’assolir, de manera 
combinada, conjunta i/o alternativament, objectius de consolidació i 
creixement dels destinataris mitjançant la posada en marxa de plans 
de consolidació empresarial. 
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L’import de la subvenció ascendeix a una quantitat màxima de 
400.800 euros que finança el 100% de la despesa subvencionable i 
figura en el pressupost de despeses de la Generalitat per a l’exercici 
2017 com una subvenció nominativa, en la línia de subvenció 
S6938000 del programa 322.55 “Promoció d’emprenedors, 
cooperativisme i economia social”. 

Les Cambres de la Comunitat Valenciana han executat despeses per 
un import de 394.120 euros, dels quals 155.120 euros corresponen a 
la Cambra de València i 43.516 al Consell de Cambres. 

La revisió efectuada ha posat de manifest, a més de les qüestions que 
indica l’apartat 4.2 de l’Informe, que les factures emeses pel personal 
docent extern haurien de detallar el mòdul, el lloc i les hores 
impartides, conceptes que només es detallen en el comunicat de 
confirmació que s’annexa a la factura. 

e) Conveni per a la consolidació d’un sistema integral de qualitat 
turística, promoció de productes i competitivitat turística 

Conveni subscrit el 15 de setembre de 2017 pel president de l’Agència 
Valenciana de Turisme (AVT) i el president del Consell de Cambres, 
les finalitats del qual són: la consolidació del Sistema Integral de 
Qualitat Turística a la Comunitat Valenciana (SICTED); la promoció 
de l’oferta de la Comunitat Valenciana i dels seus productes turístics 
en els mercats emissors, per mitjà de l’organització i/o participació 
en fires de turisme i esdeveniments de promoció i comunicació de 
l’oferta; i el foment de l’activitat emprenedora empresarial, com a 
element de la competitivitat dels autònoms i de les petites i mitjanes 
empreses del sector turístic valencià, per mitjà del Programa de 
Competitivitat Turística de la Cambra de Comerç d’Espanya, en el 
marc del programa operatiu de creixement intel·ligent FEDER 2014-
2020. 

L’import de la subvenció ascendeix a una quantitat màxima de 
300.000 euros; l’AVT finança el 100% de la despesa subvencionable 
de les dues primeres activitats referides en el paràgraf anterior, i el 
50% de la tercera activitat, que és cofinançada per fons comunitaris. 

Les Cambres de la Comunitat Valenciana han executat despeses per 
un import de 242.848 euros, dels quals 141.120 euros corresponen a 
la Cambra de València i 12.977 euros, al Consell de Cambres. A 31 de 
desembre de 2017 estava pendent de pagament la totalitat de la 
subvenció justificada, que va abonar l’AVT el 25 d’abril de 2018. 

La revisió efectuada no ha posat de manifest incompliments de la 
normativa aplicable o de les disposicions pròpies del conveni. No 
obstant això, es recomana elaborar una memòria justificativa de 
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l’adequació de les subcontractacions als preus de mercat, en els 
termes que es regulen en el conveni mateix. 

f) Conveni per a col·laborar en la difusió dels avantatges en la 
innovació i la millora de la competitivitat empresarial (PIC) 

Es tracta d’un conveni subscrit el 20 de novembre de 2017 pel 
president del Consell de Cambres i pel conseller d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball la finalitat del qual 
és la col·laboració entre les parts per a difondre els avantatges de la 
innovació i la millora de la competitivitat en l’empresa comercial, per 
mitjà de la realització d’activitats adreçades a l’animació i difusió de 
la innovació amb l’objectiu d’aconseguir que el major nombre de 
pimes comercials aborden accions d’innovació i sostenibilitat com a 
forma de millorar la seua competitivitat i promoure la creació i 
consolidació d’empreses. 

L’import de la subvenció suma una quantitat màxima de 170.000 
euros, que finança el 100% de la despesa subvencionable i que figura 
en el pressupost de despeses de la Generalitat per a l’exercici 2017 
com una subvenció nominativa, en la línia de subvenció S6533000 del 
programa 761.10 “Ordenació i promoció comercial”. 

Amb data 31 de desembre estava pendent de pagament la totalitat 
de la subvenció, que es va cobrar per confirmació de pagaments 
anticipada en una entitat de crèdit el dia 28 de març de 2018, abans 
que Generalitat efectuara l’abonament, de manera que el Consell de 
Cambres es va fer càrrec de les corresponents despeses financeres 
derivades. 

Les Cambres de la Comunitat Valenciana han executat despeses per 
un import de 170.315 euros, de les quals 68.640 euros corresponen a 
la Cambra de València i 52.082 euros al Consell de Cambres. 

La revisió efectuada no ha posat de manifest incompliments de la 
normativa aplicable ni de les disposicions pròpies del conveni, 
excepte l’indicat en l’apartat 4.2.a) de l’Informe. Es recomana, no 
obstant això, que s’elabore una memòria justificativa de l’adequació 
de les subcontractacions als preus de mercat, en els termes que es 
regulen en el conveni mateix. 

g) Conveni per al desenvolupament de diversos cursos dirigits a la 
qualificació dels treballadors desocupats 

Conveni subscrit el 14 de setembre de 2017 pel president del Consell 
General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF), càrrec 
que recau en el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, i pel president del Consell de Cambres, la finalitat 
del qual és desenvolupar accions formatives consistents en cursos 
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de màrqueting digital, posicionament SEO i introducció a la 
tecnologia d’impressió 3D, dirigits a la qualificació dels treballadors 
desocupats per a l’exercici 2017. 

L’import de la subvenció ascendeix a una quantitat màxima de 
75.000 euros, dels quals el SERVEF finança el 100% de la despesa 
subvencionable i que figuren en el pressupost de despeses del 
SERVEF. El conveni preveu la possibilitat del pagament anticipat pel 
55% de l’import, a l’inici de les accions formatives, encara que en la 
data de tancament de l’exercici estava pendent de pagament la 
totalitat de la subvenció justificada. 

La revisió efectuada permet formular les següents observacions pel 
que fa a la normativa aplicable i a les disposicions pròpies del 
conveni, que han de tenir en compte els responsables de l’Entitat, a 
més de les indicades en l’apartat 4.2.a) de l’Informe: 

- En les factures de les despeses en què ha incorregut el personal 
docent extern no es detallen les hores impartides. En relació 
amb el preu/hora aplicat, es recomana incloure en la rendició 
un informe sobre l’adequació al preu de mercat, donada 
l’especialitat de la matèria docent a impartir. 

- La informació detallada relativa a l’estat d’execució de la 
subvenció derivada d’aquest conveni no figura de forma 
adequada en la nota 17.d) “Operacions realitzades amb altres 
cambres”, de la memòria dels comptes anuals del Consell de 
Cambres. 
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APÈNDIX 3. ESTATS AGREGATS 

1. Comptes anuals de les Cambres de la Comunitat Valenciana 

Composició 

Les Cambres de la Comunitat Valenciana han presentat en la Sindicatura 
de Comptes els seus comptes anuals de l’exercici 2017, juntament amb els 
informes d’auditoria, en les dates i circumstàncies que es recullen en 
l’apèndix 4 de l’Informe. 

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

- Balanç 

- Compte de pèrdues i guanys 

- Estat de canvis en el patrimoni net 

- 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 continguts en les 
normes d’informació pressupostària de la secció 6a del manual. 

El Consell de Cambres i les Cambres d’Alcoi, Castelló i Oriola utilitzen els 
models de comptes abreujats perquè hi concorren les circumstàncies 
previstes i no és obligatori l’estat de fluxos d’efectiu en aquests casos.  

La Cambra d’Alcoi ha seguit en 2017 el Pla de Comptabilitat de les entitats 
sense finalitats lucratives (PCESFL), per considerar que és aplicable el que 
s’estableix sobre aquest tema en l’RCCE. 

Balanç 

En els quadres 5 i 6 es mostra, en euros, els balanços individuals a 31 de 
desembre de 2017 i el seu agregat, i es comparen les xifres amb l’agregat 
de l’exercici anterior per a mostrar la variació percentual experimentada. 

Els totals del balanç agregat mostren una mínima disminució del 0,2% en 
l’exercici 2017 respecte a 2016, enfront de la reducció experimentada 
també en l’exercici anterior del 2,5%. 
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No s’han produït variacions significatives, ni en el “Actiu corrent”, ni en 
els “Fons propis”, ni les entitats han percebut subvencions, donacions o 
llegats de capital, per la qual cosa el fons de maniobra agregat continua 
sent positiu, igual com els individuals de cada entitat, excepte el 
corresponent al Consell de Cambres. 

El Consell de Cambres continua, per tercer any consecutiu, amb un 
patrimoni net negatiu. En el mateix sentit, el seu fons de maniobra es 
manté negatiu, almenys, en els dos últims exercicis, i s’ha comprovat en 
el curs de la fiscalització que l’Entitat ha necessitat recórrer a l’acompte 
en entitats de crèdit dels drets de cobrament per les subvencions rebudes 
amb la finalitat de poder afrontar adequadament els pagaments 
necessaris per al seu funcionament. 

Les cambres locals d’Alcoi i Oriola mantenen un fons de maniobra positiu 
al tancament de l’exercici 2017, però vénen d’un negatiu en l’exercici 2016, 
i han hagut de recórrer a l’endeutament amb entitats de crèdit a llarg 
termini, amb la finalitat de poder equilibrar la seua delicada situació 
financera, producte de pèrdues en els dos últims exercicis. En aquest 
sentit, la Cambra d’Alcoi manté com a corrent un deute amb altres 
cambres d’idèntic import en els exercicis 2016 i 2017. 

Pel que fa als actius i passius corrents, les variacions experimentades es 
concentren en la Cambra d’Alacant, els increments d’actius i passius 
corrents de la qual concentren el 62% i el 74% del total que es mostra en 
el balanç agregat. 

Compte de pèrdues i guanys 

El quadre 7 mostra, en euros, els comptes de pèrdues i guanys individuals 
i el seu agregat i compara les xifres amb l’agregat de l’exercici anterior per 
a mostrar la variació percentual experimentada. 

El resultat de l’exercici 2017 presenta una pèrdua agregada de 95.691 
euros, enfront de les pèrdues d’1.111.839 euros i d’1.794.007 euros dels 
exercicis 2016 i 2015. Aquesta dada mostra una millora en els resultats, ja 
que, excepte les dues cambres locals, les cambres provincials i el Consell 
de Cambres presenten beneficis. 

L’origen d’aquests resultats positius agregats són, d’una banda, la 
disminució del 0,6% respecte a l’exercici anterior en els dues principals 
despeses ordinàries, que són “Despeses de personal” i “Altres despeses 
d’explotació”, la quantia total de les quals en l’exercici 2017 ascendeix a 
16.218.625 euros; i d’una altra un augment del 4,8% en els dos principals 
ingressos ordinaris, que són el “Import net de la xifra de negocis” i “Altres 
ingressos d’explotació”, la quantia total de la qual en l’exercici 2017 
ascendeix a 17.599.933 euros. 
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L’article 35.4 de l’LBCC obliga les Cambres a diferenciar adequadament 
entre les activitats públiques i privades mitjançant el manteniment d’una 
comptabilitat diferenciada en relació amb aquestes activitats, sense perjuí 
de la unicitat dels comptes anuals, previsió que es reprodueix en l’article 
54.7 de l’RCCV. Sobre aquest tema, interessa destacar les circumstàncies 
següents: 

- La normativa no ha precisat per mitjà d’un desenvolupament 
reglamentari com determinar quan una activitat ha de considerar-se 
pública i quan s’ha de considerar privada, ni què s’entén per 
comptabilitat diferenciada. 

- Totes les cambres de la Comunitat Valenciana, excepte la d’Oriola, 
han inclòs una nota en la memòria dels seus comptes anuals que 
indica l’import dels ingressos procedents de les activitats públiques 
i privades i que, a aquest efecte, porten una comptabilitat 
diferenciada. 

- S’ha comprovat que la Cambra de València i el Consell de Cambres 
mantenen una comptabilitat que els permet diferenciar 
adequadament entre les activitats públiques i privades, els diferents 
projectes i convenis, així com determinar el benefici o pèrdua de 
cadascun. 

El quadre següent mostra, en euros, la distribució dels ingressos que 
mostren les memòries dels comptes anuals. 

Quadre 4. Distribució dels ingressos públics i privats 

Ingressos per 
activitats 

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana 

Alcoi % Alacant % Castelló % València % Consell % Agregat % 

Públiques 136.719 54% 3.848.582 80% 2.737.446 70% 5.379.940 65% 1.531.754 96% 13.634.440 72% 

Privades 117.986 46% 972.238 20% 1.194.590 30% 2.920.534 35% 71.728 4% 5.277.076 28% 

Els ingressos derivats de les activitats públiques tenen una major 
incidència en el Consell de Cambres per les seues pròpies funcions, 
mentre que en la resta de cambres els ingressos per arrendaments i uns 
altres fan baixar aquest pes. En l’exercici 2016, el valor agregat dels 
ingressos per les activitats públiques va ser del 73%, pràcticament igual 
que en l’exercici 2017. 
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2. Estats agregats 

Quadre 5.  Balanços individuals a 31 de desembre de 2017 i l’agregat comparat amb l’exercici anterior 

ACTIU Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell 
Agregats 

2017 2016 Vàriació 

A) ACTIU NO CORRENT 1.392.722 29.957.467 8.590.010 1.153.002 38.862.906 258.679 80.214.786 85.025.831 -5,7% 

I. Immobilitzat intangible 0 1.064.167 3.318 0 142.409 23.908 1.233.802 1.339.280 -7,9% 

II. Immobilitzat material 1.392.647 10.381.688 8.499.217 1.151.307 13.859.176 223.366 35.507.401 36.575.706 -2,9% 

III. Inversions immobiliàries 0 18.295.351 0 0 21.507.763 0 39.803.114 40.431.578 -1,6% 

IV. Inv. en altres cambres i entitats assoc. a llarg term. 0 216.261 57.784 0 334.922 0 608.967 610.661 -0,3% 

V. Inversions financeres a llarg termini 75 0 29.691 1.695 3.018.636 0 3.050.097 6.057.201 -49,6% 

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

B) ACTIU CORRENT 475.574 7.101.527 2.423.585 246.967 17.300.728 3.513.835 31.062.216 26.452.199 17,4% 

II. Existències 483 0 2.743 0 0 0 3.226 1.059 204,6% 

III. Deutors per recurs cameral permanent 24.394 62.057 0 5.233 0 0 91.684 169.295 -45,8% 

IV. Deutors comercials i altres comptes per cobrar 281.969 6.399.037 2.120.601 240.362 8.021.111 3.367.390 20.430.470 13.868.284 47,3% 

VI. Inversions financeres a curt termini 0 1.242 5.437 0 9.067.609 6.560 9.080.848 8.326.651 9,1% 

VII. Periodificacions a curt termini 900 19.386 0 0 15.000 0 35.286 13.330 164,7% 

VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 167.828 619.805 294.804 1.372 197.008 139.885 1.420.702 4.073.580 -65,1% 

TOTAL ACTIU (A + B) 1.868.296 37.058.994 11.013.595 1.399.969 56.163.634 3.772.514 111.277.002 111.478.030 -0,2% 
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Quadre 6.  Balanços individuals a 31 de desembre de 2017 i l’agregat comparat amb l’exercici anterior 

PATRIMONI NET I PASSIU Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell 
Agregats 

2017 2016 Variació 

A) PATRIMONI NET (A-1+A-2+A-3) 1.036.800 31.549.409 9.478.830 623.869 53.778.400 -44.502 96.422.806 97.231.576 -0,8% 

A-1) Fons propis 480.607 16.930.732 7.412.615 16.827 46.052.381 -223.653 70.669.509 70.834.895 -0,2% 

I. Capital 36.496 1.479.601 156.233 21.366 2.735.374 63.560 4.492.630 4.492.631 0,0% 

II. Reserves 1.202.429 1.747.012 133.938 20.000 48.579.810 484.492 52.167.681 52.237.375 -0,1% 

III. Resultats d’exercicis anteriors -655.166 13.676.518 6.896.673 91.367 -5.093.265 -811.238 14.104.889 15.223.258 -7,3% 

IV. Resultat de l’exercici -103.152 27.601 225.771 -115.906 -169.538 39.533 -95.691 -1.118.369 -91,4% 

A-2) Ajustos per canvis de valor 0 -28.992 0 0 0 0 -28.992 -28.992 0,0% 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 556.193 14.647.669 2.066.215 607.042 7.726.019 179.151 25.782.289 26.425.673 -2,4% 

B) PASSIU NO CORRENT 498.442 940.978 365.313 277.449 82.530 0 2.164.712 4.884.189 -55,7% 

I. Provisions a llarg termini 0 874.469 0 0 682 0 875.151 738.467 18,5% 

II. Deutes a llarg termini 313.044 66.509 365.313 277.449 81.848 0 1.104.163 3.954.134 -72,1% 

   2. Deutes amb entitats de crèdit 313.044 0 365.313 277.449 0 0 955.806 733.811 30,3% 

   5. Resta de deutes a llarg termini 0 66.509 0 0 81.848 0 148.357 3.220.323 -95,4% 

IV. Passius per impost diferit 185.398 0 0 0 0 0 185.398 191.588 -3,2% 

C) PASSIU CORRENT 333.054 4.568.607 1.169.452 498.651 2.302.704 3.817.016 12.689.484 9.362.265 35,5% 

III. Deutes a curt termini 21.506 1.852.385 168.670 157.435 12.134 487.920 2.700.050 1.203.979 124,3% 

   2. Deutes amb entitats de crèdit 19.266 1.251 110.771 18.128 0 476.874 626.290 679.363 -7,8% 

   4. Resta de deutes a curt termini 2.240 1.851.134 57.899 139.307 12.134 11.046 2.073.760 524.616 295,3% 

IV. Deutes amb altres cambres i entitats assoc. a curt term. 237.777 0 0 0 0 3.136.799 3.374.576 3.057.673 10,4% 

V. Creditors per recurs cameral permanent 0 483.144 189.451 227.900 425.382 0 1.325.877 1.390.981 -4,7% 

VI. Creditors comercials i altres comptes per pagar 73.771 2.213.928 811.331 113.316 1.865.188 192.297 5.269.831 3.683.412 43,1% 

VII. Periodificacions a curt termini 0 19.150 0 0 0 0 19.150 26.220 -27,0% 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 1.868.296 37.058.994 11.013.595 1.399.969 56.163.634 3.772.514 111.277.002 111.478.030 -0,2% 

 



Informe de fiscalització de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i el seu Consell. Exercici de 2017 

32 

 

Quadre 7.  Comptes de pèrdues i guanys individuals a 31 de desembre de 2017 i l’agregada comparada amb l’exercici anterior 

CONCEPTES Alcoi Alacant Castelló Oriola València Consell 

Agregats 

2017 2016 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES          

1. Import net de la xifra de negocis 172.718 1.171.360 2.700.333 94.389 2.914.852 507.073 7.560.725 7.472.344 1,2% 

     a) Ingressos per recurs cameral permanent 0 -28.958 0 0 7.711 0 -21.247 13.798 -254,0% 

     b) Vendes i prestacions de serveis 172.718 1.200.318 2.700.333 94.389 2.907.141 507.073 7.581.972 7.458.545 1,7% 

3. Aprovisionaments -769 0 -29.549 -620 0 0 -30.938 -53.768 -42,5% 

4. Altres ingressos d’explotació 53.957 2.734.909 1.169.010 0 5.057.813 1.023.520 10.039.209 9.329.251 7,6% 

5. Despeses de personal -155.986 -2.162.217 -1.813.726 -78.780 -3.654.733 -897.257 -8.762.699 -8.901.023 -1,6% 

6. Altres despeses d’explotació -157.815 -1.288.896 -1.548.778 -77.699 -3.808.890 -573.849 -7.455.927 -7.421.428 0,5% 

7. Amortització de l’immobilitzat -40.426 -823.987 -297.096 -34.616 -956.025 -15.690 -2.167.840 -2.222.941 -2,5% 

8. Imputació de subvencions d’immobilitzat no finan. i altres 24.762 398.757 62.451 12.301 228.466 6.010 732.747 739.307 -0,9% 

10. Deterioració i resultat per alienació d’immobilitzat 0 0 0 295 0 0 295 0 -  

11. Altres resultats 5.228 14.174 0 -2.478 -37.127 8.536 -11.667 -62.732 81,4% 

A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1+3+4+5+6+7+8+10+11) -98.331 44.100 242.645 -87.208 -255.644 58.343 -96.095 -1.120.990 91,4% 

12. Ingressos financers 0 89.855 242 7.960 88.789 0 186.846 165.960 12,6% 

13. Despeses financeres -4.821 -106.354 -17.116 -35.685 -2.683 -18.810 -185.469 -161.228 15,0% 

15. Deterioració i resultat per alienacions d’instruments finan. 0 0 0 -973 0 0 -973 -2.104 -53,8% 

A.2) RESULTAT FINANCER (A.1+12+13+15) -4.821 -16.499 -16.874 -28.698 86.106 -18.810 404 2.628 -84,6% 

A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A.1+A.2) -103.152 27.601 225.771 -115.906 -169.538 39.533 -95.691 -1.118.362 91,4% 

18. Impost sobre beneficis 0 0 0 0 0 0 0 -7 - 

A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI (A.3+18) -103.152 27.601 225.771 -115.906 -169.538 39.533 -95.691 -1.118.369 91,4% 
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APÈNDIX 4. OBSERVACIONS ADDICIONALS DEL CONTROL FORMAL 

A continuació s’inclou un detall d’observacions i constatacions 
relacionades amb el control formal, que hauran de ser tinguts en compte 
pels responsables de les Cambres de la Comunitat Valenciana. 

1. Pressupostos 

Un detall per cambres de les dates d’aprovació i presentació dels 
pressupostos, és el següent: 

Quadre 8.  Aprovació i presentació de pressupostos 

 
Entitat 

Dates Dies  
de retard Aprovació Presentació 

Cambra d’Alcoi 19/12/2016 21/12/2016 21 

Cambra d’Alacant 29/11/2016 2/12/2016 2 

Cambra de Castelló 29/11/2016 30/11/2016 0 

Cambra d’Oriola 30/11/2016 No presentat  

Cambra de València 28/11/2016 29/11/2016 0 

Consell de Cambres 24/11/2016 30/11/2016 0 

2. Comptes anuals i informe d’auditoria 

Un detall per Cambres de les dates de formulació, aprovació, tramesa a 
l’Administració tutelant i rendició a la Sindicatura de Comptes dels 
comptes anuals i de l’informe d’auditoria, és el següent: 

Quadre 9.  Formulació, aprovació i remissió de comptes 

Entitat 
Dates 

Formulació Aprovació  Tramesa Rendició 

Cambra d’Alcoi 27/2/2018 27/2/2018 16/5/2018 15/6/2018 

Cambra d’Alacant 28/2/2018 28/2/2018 25/5/2018 15/6/2018 

Cambra de Castelló 28/2/2018 28/2/2018 1/6/2018 15/6/2018 

Cambra d’Oriola 29/3/2018 9/6/2018 20/6/2018 22/6/2018 

Cambra de València 12/2/2018 12/2/2018 3/4/2018 15/6/2018 

Consell de Cambres 16/2/2018 16/2/2018 4/6/2018 29/6/2018 
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Els auditors de comptes han emés una opinió favorable sobre els comptes 
anuals de les Cambres de la Comunitat Valenciana, excepte en la Cambra 
d’Oriola. Aquesta Cambra presenta unes pèrdues de 115.906 euros, que 
haurien ascendit a 373.279 euros si –d’acord amb la normativa comptable– 
s’haguera comptabilitzat un risc possible, la qual cosa la situaria amb uns 
fons propis negatius, si bé el seu patrimoni net continuaria sent positiu. 

En la Cambra d’Alcoi, en la Cambra d’Oriola i en el Consell de Cambres els 
auditors criden l’atenció pel fet que, malgrat la seua situació financera tan 
minvada, els seus comités executius han formulat els comptes aplicant el 
principi d’empresa en funcionament, ja que consideren que s’han adoptat 
mesures que contribuiran a garantir la continuïtat de l’activitat. 

En aquest sentit, l’Administració tutelant va informar el Consell de 
Cambres, mitjançant un escrit de 3 d’agost de 2017, que considerava 
necessari realitzar un pla de mesures concretes i que aquest l’implante. 

Pel que fa a l’adequació del contingut i format dels comptes anuals al marc 
normatiu comptable que hi és d’aplicació, a més dels incompliments 
significatius que s’indiquen en l’apartat 5 de l’Informe, s’han posat de 
manifest els següents incompliments i circumstàncies que també han 
d’esmenar les Cambres de la Comunitat Valenciana: 

- En la Cambra d’Alcoi no s’ha corregit l’incompliment posat de 
manifest en la fiscalització de l’exercici 2016 relatiu a la no inclusió 
en la memòria dels seus comptes anuals de la informació obligatòria 
referida al període mitjà de pagament a proveïdors i la referida al 
desglossament de la partida de càrregues socials de les despeses de 
personal. 

- En la Cambra d’Alacant no s’ha complit amb el que s’estableix en 
l’apartat 5 de les normes d’elaboració del marc normatiu comptable, 
ja que en el balanç i en el compte de pèrdues i guanys figuren 
indegudament partides a les quals no correspon cap import en 
l’exercici, ni en el precedent. 

- En la Cambra d’Oriola la memòria dels seus comptes anuals no inclou 
la informació obligatòria referida al període mitjà de pagament a 
proveïdors i en el seu passiu del balanç no figura un import de 
120.350 euros, que sí que figura en l’actiu del balanç del Consell de 
Cambres, corresponent a una transferència de fons que aquesta va 
realitzar a aquella, per al pagament d’indemnitzacions per 
acomiadament i endarreriments. El 25 de juliol de 2018, el president 
de la Cambra d’Oriola va sol·licitar al Consell de Cambres la signatura 
d’un contracte de préstec per a la seua devolució, davant la 
impossibilitat de cobrir aquest import, conforme a l’acord que es va 
adoptar sobre aquest tema el 20 d’abril de 2016. 
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- En la Cambra de València la memòria dels seus comptes anuals no 
ha inclòs les següents notes obligatòries segons el marc normatiu 
comptable d’aplicació: “Canvis en criteris comptables” i 
“Transaccions entre parts vinculades”; “Retribucions a llarg termini 
al personal” i “Transaccions amb pagaments basats en instruments 
de patrimoni”. 

- En la Cambra de València, el saldo a cobrar amb el Consell de 
Cambres que figura en l’actiu corrent del seu balanç és superior al 
saldo a pagar que figura en els comptes anuals del Consell de 
Cambres, en una quantia de 215.767 euros, circumstància que ha 
sigut esmenada en l’exercici 2018. 

- En el Consell de Cambres l’epígraf “Deutes amb altres cambres” i 
“Entitats associades a curt termini” del passiu corrent del balanç 
inclou indegudament un deute d’1.136.182 euros amb la Cambra de 
València que hauria d’haver-se registrat com un passiu no corrent, 
ja que no s’esperava que la seua extinció es produïra en l’exercici 
2018. 

 Aquesta quantia prové de subvencions cobrades pel Consell de 
Cambres entre els exercicis 2009 a 2012, pendents de l’abonament 
corresponent a la Cambra de València. El 18 de juny de 2015 es va 
subscriure un acord per a fer-ne una devolució progressiva, segons 
tinguera per convenient el Consell de Cambres, i com a venciment es 
va fixar el 30 de desembre de 2019. 

 Atesa la impossibilitat financera d’afrontar la devolució d’aquest 
import, perquè en l’exercici 2017 tan sols s’ha retornat una quantia 
de 140.000 euros, amb data de 5 de juliol de 2018 es va instrumentar 
el deute en un préstec mercantil a un tipus d’interés anual de l’1,91%, 
amb amortitzacions anuals i venciment el 31 de desembre de 2028. 

3. Transparència 

En les Cambres d’Alcoi, Castelló i Oriola només es publiquen en el portal 
de transparència de les seues respectives pàgines web els comptes anuals 
i l’informe d’auditoria de l’exercici 2017, mentre que en la resta de 
Cambres es publiquen, almenys, els corresponents als dos últims 
exercicis. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 
del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, l’esborrany previ de 
l’Informe de fiscalització es va discutir amb els tècnics del Consell de 
Cambres per al seu coneixement i per tal que, si era cas, hi efectuaren les 
observacions que estimaren pertinents. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
la redacció donada per la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 
de novembre, i de l’article 55.1.c) del Reglament de Règim Interior de la 
Sindicatura de Comptes, així com de l’Acord del Consell d’aquesta 
Institució pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe de 
fiscalització corresponent a l’exercici 2017, aquest es va trametre al 
comptedant per tal que, en el termini concedit, hi formularen al·legacions. 

Dins del termini concedit, l’entitat ha formulat les al·legacions que ha 
considerat pertinents. 

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

1. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament.

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

En els annexos II i III s’incorporen el text de les al·legacions formulades i 
l’informe motivat que s’hi ha emés i que ha servit perquè aquesta 
Sindicatura les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j) de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes d’acord amb la redacció 
donada per la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017,de 10 de novembre 
i de l’article 55.1.h) del seu Reglament de Règim Interior i del Programa 
Anual d’Actuació de 2018 d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la reunió del dia 14 de desembre de 2018, va aprovar 
aquest Informe de fiscalització. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Comptes anuals de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i el seu 
Consell 
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CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I 
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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, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE LA  
COMUNITAT VALENCIANA 

 

 

































































 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions del comptedant 

 



 
 

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS 

CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA Y SU CONSEJO, EJERCICIO 2017. 

Primera y única alegación 

Apartado 2 del apéndice 4 Observaciones adicionales al control formal del borrador del 

informe, página 35, párrafos 2 - 4, textualmente se indica lo siguiente: 

- En la Cámara de Valencia, el saldo a cobrar con el Consejo de Cámaras que figura en el 

activo del Balance corriente de su balance es superior al saldo a pagar que figura en las 

cuentas anuales del Consejo de Cámaras, en una cuantía de 215.767 euros. 

- En el Consejo de Cámaras el epígrafe “Deudas con otras cámaras” y “Entidades 

asociadas a corto plazo” del pasivo corriente del balance incluye indebidamente una 

deuda de 1.136.182 euros con la Cámara de Valencia, por cuanto debería haberse 

registrado como un pasivo no corriente, ya que no se esperaba que su extinción se 

produjera en el ejercicio 2018. 

- Esta cuantía proviene de subvenciones cobradas por el Consejo de Cámaras entre los 

ejercicios 2009 a 2012, pendientes de su correspondiente abono a la Cámara de 

Valencia, habiéndose suscrito el 18 de junio un acuerdo para su progresiva devolución, 

según tuviera por conveniente el Consejo de Cámaras, fijándose como vencimiento el 

30 de diciembre de 2019. 

- Dada la imposibilidad financiera de hacer frente a la devolución de este importe, pues 

en el ejercicio 2017, tan sólo se han devuelto 140.000 euros, en ejercicio 2018 se 

instrumentó la deuda en un préstamo mercantil a un tipo de interés anual del 1,91%, 

con amortizaciones anuales y vencimiento el 31 de diciembre de 2028. 

Contenido de la alegación 

La desviación de saldos entre la Cámara de Valencia y el Consejo se corrigió después del 

cierre contable, conciliando los saldos entre ambas entidades. Este año 2018, debido a las 

elecciones en las Cámaras, se cerraron los ejercicios contables del 2017 durante el primer 

trimestre y en el caso concreto con Cámara de Valencia la diferencia se produjo porque la 

Cámara de Valencia formulo sus Cuentas Anuales en el Comité Ejecutivo del 12 de febrero, 

antes de que el Consejo informará de los saldos que componían las cuentas deudas y 

acreedoras, ya que el último convenio del ejercicio se justificó el 31 de enero de 2018. A 

fecha actual dichos saldos están correctamente conciliados. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Saldos acreedores y deudores de ambas entidades después del cierre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE LES CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA, 
SERVEIS I NAVEGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA I EL SEU CONSELL. 
EXERCICI DE 2017 

S’ha analitzat l’al·legació presentada en data de 3 de desembre de 2018 per 
la directora general del Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat 
Valenciana i pel que fa a aquesta informem del que segueix: 

Primera i única al·legació 

Apartat 2 de l’apèndix 4, pàgina 35, paràgrafs 2n i 5é 

Comentaris 

L’Entitat indica que la desviació de saldos entre la Cambra de València i el 
Consell està motivada per l’anticipació en la formulació dels comptes 
anuals de la Cambra de València derivada dels processos electorals. En la 
documentació que s’annexa a l’al·legació es comprova que aquesta 
diferència ha sigut conciliada en l’exercici 2018. No es tracta ben bé d’una 
al·legació, però es considera apropiat mencionar aquesta correcció en 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa modificar la redacció actual del paràgraf 2 de la pàgina 35 de 
l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la redacció següent:  

“En la Cambra de València, el saldo a cobrar amb el Consell de 
Cambres que figura en l’actiu corrent del seu balanç és superior al 
saldo a pagar que figura en els comptes anuals del Consell de 
Cambres, en una quantia de 215.767 euros, circumstància que ha 
sigut esmenada en l’exercici 2018.” 
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