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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 4/2021, relatiu a Circuits de Catalunya, SL,
exercici 2018
Barcelona, 12 de maig de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 4/2021, relatiu a Circuits de
Catalunya, SL (CCSL), exercici 2018, en compliment del seu Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Miquel Salazar com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 20 d’abril del 2021.
La fiscalització de regularitat ha inclòs la revisió dels comptes anuals de CCSL de l’exercici
2018 per verificar que es presenten segons el marc normatiu d’informació financera aplicable i, en particular, segons els principis i criteris comptables que aquest marc conté. També
ha inclòs la comprovació que durant el període fiscalitzat CCSL ha desenvolupat l’activitat
d’acord amb la normativa que li és d’aplicació.
CCSL és una societat mercantil amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya,
adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement en l’exercici fiscalitzat. El 31 de desembre
del 2018 els accionistes eren la Generalitat de Catalunya, Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA), el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC)
i l’Ajuntament de Montmeló.
El Balanç de CCSL al tancament del 2018 presentava un import total de l’actiu i del patrimoni
net i passiu de 58,86 M€. El 31 de desembre del 2018 el patrimoni net era el 59,5% del capital
social, fet que representa un desequilibri patrimonial per acumulació de pèrdues. D’acord
amb el Compte de pèrdues i guanys, el resultat de l’exercici 2018 va ser negatiu per
10.215.164 €.
D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, l’opinió de la
Sindicatura és que, excepte pels possibles efectes de les limitacions descrites en les observacions 1 a 6, els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge
fidel del patrimoni i de la situació financera de CCSL a 31 de desembre del 2018, i també
dels resultats, dels fluxos d’efectiu i de la liquidació pressupostària corresponents a l’exercici
anual finalitzat en aquella data. Es posa un èmfasi especial en les observacions 7 i 8, que
descriuen una incertesa relacionada amb el principi d’empresa en funcionament.
En l’apartat 3.1 es recullen les trenta-quatre observacions derivades del treball de fiscalització, les més rellevants de les quals es resumeixen a continuació:
1

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — NOTA RESUM — INFORME 4/2021
• Pel que fa als ingressos per esdeveniments esportius, en quatre dels sis esdeveniments
analitzats hi ha hagut limitacions a la revisió, ja que s’ha disposat de preus globals però
no del detall de serveis o recursos contractats pels clients, ni dels seus preus unitaris, ni
dels serveis o recursos que finalment van utilitzar.
• Pel que fa als ingressos per cessions d’explotació, per als tres casos analitzats (escola
de conducció, circuit off-road i heliport) la contrapartida a cobrar per part de CCSL
s’establia com un percentatge dels ingressos que obtingués l’empresa cessionària. En
cap dels tres casos CCSL va validar la informació facilitada per les cessionàries com a
suport dels seus ingressos. En el cas de l’heliport, CCSL no va rebre ni va reclamar cap
ingrés per aquest concepte, ni en la comptabilitat en consta cap. Caldria que CCSL fes
la reclamació corresponent.
• La política tarifària es recollia en documents interns que no estaven formalitzats ni
degudament autoritzats ni aprovats pel Consell d’Administració. En aquests documents
no hi constaven els procediments i criteris per a la negociació de preus i descomptes, els
límits per les invitacions i els criteris pel seu repartiment. A més, no hi ha cap anàlisi de
retorn econòmic o comercial.
• En els contractes que regulaven la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 i del Gran
Premi de MotoGP s’ha observat l’incompliment de determinades clàusules sense cap
mena de modificació o de formalització entre les parts. Així, per exemple, en el contracte
de drets comercials amb l’empresa Formula One Marketing Limited (FOML), s’establia
que aquesta mantenia l’exclusivitat dels drets d’hospitalitat excepte en determinats espais
(suites de tribuna principal i espais en la torre de control) previstos en l’annex al contracte.
Posteriorment, CCSL també va disposar de drets en altres espais (pisos box, Montjuïc
club i Village GP) d’acord amb pactes no formalitzats conforme als quals FOML retindria
el 30% dels ingressos obtinguts per CCSL per aquests altres espais. La manca de formalització no permet delimitar els espais d’exclusivitat i tampoc permet obtenir evidència de
sobre quina base d’ingressos calia aplicar el percentatge esmentat.
• Quant als ingressos i despeses amb el RACC, s’han observat incidències relatives a
l’acord de col·laboració de gener del 1997, a la cessió del dret de superfície a favor del
RACC per l’ús de la part superior de l’edifici de boxes i a les despeses de direcció
esportiva que el RACC va facturar a CCSL.
• CCSL no va facturar ni comptabilitzar els ingressos i les despeses derivats del conveni
de col·laboració amb l’Ajuntament de Montmeló, del qual hi ha un esborrany que no es
va arribar a formalitzar.
• Des de l’any 2014 CCSL va generar pèrdues de manera continuada que, el 31 de
desembre del 2018, eren d’un import acumulat de 28,66 M€. L’acumulació de pèrdues a
causa d’uns ingressos propis insuficients que van disminuir en els darrers exercicis i
d’unes despeses que no van ser ajustades a la baixa, suposen una incertesa relacionada
amb el principi d’empresa en funcionament que dependrà del suport financer dels socis
i de les administracions públiques, i de la capacitat d’aconseguir altres fonts de recursos.
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• El 2018, el sistema de finançament de CCSL es fonamentava en contínues operacions
d’ampliació i reducció del capital per eixugar, a posteriori, les pèrdues generades. Les
pèrdues per l’esmentada insuficiència d’ingressos propis i unes despeses que no es
reduïen, fonamentalment les dels cànons per a la celebració dels grans premis, les acabava assumint posteriorment la Generalitat, mitjançant l’empresa pública AVANÇSA, amb
operacions de capital que ajustaven parcialment i temporalment el desequilibri. Aquest
sistema d’aportacions de capital posteriors a la generació de les pèrdues no s’ajusta a
les necessitats de gestió i finançament de CCSL. Cal dir també que el RACC i l’Ajuntament
de Montmeló han incomplert de manera continuada el règim d’aportacions acordat el juliol
del 2013, fet que ha suposat unes majors aportacions de capital de la Generalitat de
Catalunya mitjançant AVANÇSA. A més, el desajust del sistema de finançament va generar tensions de liquiditat que van comportar l’impagament de determinades obligacions
en l’exercici 2018.
• CCSL no disposava d’una relació de llocs de treball o document anàleg de planificació
dels recursos humans.
• La despesa de personal provinent d’empreses de treball temporal va ser d’1,21 M€, amb
una mitjana diària de 29,2 treballadors contractats. De l’anàlisi efectuada es desprèn que
es van cobrir mitjançant aquest recurs excepcional necessitats estructurals que també
s’havien produït en els exercicis anteriors. Així mateix, s’ha observat que hi va haver
contractació continuada de personal autònom que en alguns casos podria comportar
l’existència d’eventuals riscos laborals per a CCSL. Cal dir que l’aplicació del Conveni
d’oficines i despatxos de Catalunya per al 2017-2018 no facilitava una gestió adequada
dels mitjans humans necessaris en relació amb els serveis a prestar.
• Pel que fa a la contractació d’obres i serveis, s’han observat diferents mancances i
incompliments derivats del fet que CCSL considerava que no li era d’aplicació íntegra la
normativa de contractació pública. En l’exercici 2018, CCSL hauria d’haver aplicat, com
a poder adjudicador no administració pública, els procediments previstos en la llei de
contractes vigent i no els de les seves Instruccions internes de contractació.
Finalment, en l’informe es formulen nou recomanacions que, a parer de la Sindicatura, contribuirien a millorar els aspectes assenyalats en l’apartat d’observacions.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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