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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i segons el que preveu el Programa Anual 
d’Actuació de 2012, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte verificar si els 
epígrafs “Aprovisionaments” i “D’altres despeses d’explotació” registrats en els 
comptes anuals de l’exercici de 2011 del Circuit de Motor i Promoció Esportiva (d’ara 
en avant CMPE o la Societat) es presenten adequadament, d’acord amb els principis 
comptables aplicables, i també verificar si s’ha complit la legalitat vigent en la gestió 
dels fons públics durant l’esmentat exercici amb relació a les àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes de 
la gestió i control intern del CMPE relacionats amb les àrees mencionades. En els 
diferents apartats d’aquest Informe indiquem aquelles situacions que caldrà que siguen 
objecte d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de la Societat. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals del CMPE els componen el balanç a 31 de desembre de 2011, el 
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria 
corresponents a l’exercici acabat en aqueixa data, i els ajuntem íntegrament, juntament 
amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. Aquests comptes foren 
formulats pels administradors de la Societat el 31 de març de 2012, aprovats per la 
Junta General d’Accionistes i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General de la Generalitat, conformement a la normativa aplicable, el 29 de 
juny de 2012, juntament amb l’informe d’auditoria. 

L’esmentat informe d’auditoria és resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent 
al que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, realitza la Intervenció 
General de la Generalitat amb la col·laboració d’una firma d’auditoria que aquella 
contracta. En aqueix informe s’emet una opinió amb dues limitacions a l’abast i dues 
excepcions. Les limitacions a l’abast són conseqüència del fet que no hi haja un estudi 
tècnic detallat que justifique els canvis introduïts en els coeficients d’amortització de 
l’immobilitzat l’any 2005 i també que els terrenys sobre els quals s’ha construït el 
circuit de velocitat són propietat de la Generalitat. Les excepcions provenen de la falta 
de registre comptable d’una provisió per a insolvències de 14.661 milers d’euros i de 
l’amortització inadequada d’alguns elements de l’immobilitzat material, ja que es 
començaren a amortitzar en ser pagats al contractista. Així mateix, hi ha un paràgraf 
d’èmfasi relatiu al principi d’empresa en funcionament. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar si s’ha aplicat degudament la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb els moviments que el CMPE ha registrat en l’exercici 2011 en les 
partides “Aprovisionaments” i “D’altres despeses d’explotació”, i a comprovar que la 
formalització i presentació dels comptes anuals han estat correctes. 

D’acord amb això, hem fet les proves d’auditoria financera que hem considerat 
pertinents de conformitat amb els Principis i normes d’auditoria del sector públic, 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l’Estat Espanyol i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes aplegades en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 

Comptes. Aquests procediments han consistit a fer proves selectives, a revisar el control 
intern i altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, considerant els objectius 
que perseguíem i l’abast que hem indicat adés. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització que assenyalem en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament que descrivim en l’apartat 2.1, hem revisat si el CMPE ha complit la 
legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual en 
relació amb les àrees fiscalitzades durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2011. 
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Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, si s’han complit 
els aspectes rellevants que estableixen fonamentalment les normes següents: 

Normes generals 

- Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 
2011. 

- Llei 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d’Organització de la Generalitat. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Societats de Capital. 

- Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, Text Refós aprovat pel Decret 
Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat. 

- Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
Registre Mercantil. 

- Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim 
Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. 

Normes específiques de l’entitat 

- Decret 128/1998, de 1r de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’acorda la 
constitució de la societat mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA. 

- Estatuts de la Societat. 

Contractació 

- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic modificada per la 
Llei 34/2010, de 5 d’agost i per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia 
Sostenible. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, pel qual es crea la Junta Superior de 
Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es regulen els registres 
oficials de contractes i de contractistes i empreses classificades de la Comunitat 
Valenciana i les garanties globals. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 
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- Ordre de 22 de maig de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, 
per la qual es dicten normes de funcionament i comunicació de dades al Registre 
Oficial de Contractes de la Generalitat. 

Normes comptables 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda EHA/733/2010, de 25 de març, per la 
qual s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en 
determinades circumstàncies. 

- Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’ICAC, sobre la informació que cal 
incorporar en la memòria dels comptes anuals amb relació als ajornaments de 
pagament a proveïdors en operacions comercials. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la Generalitat, 
explicativa del règim de comptabilitat i rendició de comptes a què són subjectes les 
entitats de la Generalitat Valenciana i les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast que assenyalem en l’apartat 2.1, s’han 
posat de manifest els fets o circumstàncies que enumerem en els paràgrafs a, b, c, d, e i 
f, els quals afecten de manera significativa l’adequació de les partides 
“Aprovisionaments” i “D’altres despeses d’explotació” del compte de pèrdues i guanys, 
els principis comptables aplicables i la correcta presentació dels comptes anuals. 

a) Tal com exposem en l’apartat 7, a finals de l’exercici de 2011 i durant l’exercici 
de 2012, s’han produït una sèrie d’esdeveniments que tenen una importància molt 
rellevant, tant pel que fa als comptes anuals de l’exercici fiscalitzat com a la 
continuïtat futura de la Societat. Per la seua transcendència haurien d’haver sigut 
comentats en la memòria dels comptes anuals. Tanmateix no s’hi esmenten. 
Aquestes qüestions es refereixen a: 

- La inclusió de CMPE en el Pla Estratègic de Racionalització i 
Reestructuració del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la 
Comunitat Valenciana. 

- El requeriment efectuat per la Conselleria d’Economia perquè la Societat, 
d’acord amb el que disposa  el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del 
Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector 
Públic Empresarial i Fundacional, elabore un Pla de Sanejament. 

- La inclusió de CMPE en el mecanisme extraordinari de finançament per al 
pagament als proveïdors de les comunitats autònomes. 

b) Tal com indiquem en l’apartat 5.1, la quantitat comptabilitzada en 2011 en la 
partida “D’altres ingressos d’explotació” del compte de pèrdues i guanys per les 
aportacions concedides per la Generalitat per a finançar despeses corrents, 
4.232.000 euros, excedeix en 432.000 euros l’import atorgat per la Generalitat 
que puja a 3.800.000 euros. Per tant, els ingressos registrats en la partida 
esmentada estan sobrevalorats en 432.000 euros, raó per la qual caldria reduir-los 
mitjançant un càrrec i la seua contrapartida seria un abonament a l’epígraf 
“Deutors comercials i d’altres deutes per cobrar”, de l’actiu corrent del balanç. En 
2012 CMPE ha corregit aquesta situació. 

c) Valmor Sports, SL, l’empresa copromotora i organitzadora de l’esdeveniment del 
Gran Premi de Fórmula 1 a la ciutat de València, devia a CMPE 14.660.631 
euros, per l’organització esportiva del Gran Premi en els exercicis de 2008, 2009, 
2010 i 2011, que figuren en l’epígraf de “Deutors comercials i d’altres comptes 
per cobrar” de l’actiu corrent del balanç. Davant la situació economicofinancera 
per on travessava Valmor Sports, SL, el Consell de la Generalitat va acordar que 
CMPE adquirís Valmor Sports, SL. Una vegada efectuada la compra en març de 
2012, CMPE, segons el que exposem en l’apartat 5.1, no percebrà la quantitat 
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esmentada que, en aplicació del principi de prudència valorativa s’hauria d’haver 
donat de baixa en l’epígraf del balanç i, també, haver registrat comptablement la 
pèrdua de 14.660.631 euros amb un càrrec en la partida “D’altres despeses 
d’explotació” del compte de pèrdues i guanys. 

d) Segons indiquem en l’apartat 5.1, a més de l’import que deu a CMPE, la resta de 
partides que conformaven el passiu de Valmor Sports, SL, a 31 de desembre de 
2011, superaven l’actiu del balanç en 1.694.498 euros. A més a més, en la partida 
“Concessions” de l’epígraf de l’”Immobilitzat intangible” de l’actiu no corrent 
del balanç, figuren 7.520.996 euros que no compleixen, després de la referida 
adquisició, amb els requisits establits en el Marc Conceptual del Pla General de 
Comptabilitat per a tenir la condició d’actiu. Per tot això, CMPE hauria d’haver 
constituït, basant-se en el principi de prudència valorativa, una provisió per a riscs 
i despeses en el passiu del balanç de situació, per una quantia d’almenys 
9.215.494 euros, a fi de cobrir responsabilitats que es puguen derivar de la 
situació de desequilibri patrimonial exposada de la societat adquirida. 

e) En l’apartat 5.1 també manifestem que en la memòria s’omet certa informació 
significativa per a una adequada comprensió dels comptes anuals de 2011, ja que 
no inclou els compromisos assumits als quals caldrà fer front en exercicis futurs 
per a organitzar el Gran Premi de Fórmula 1. 

f) Com diem en l’apartat 5.4, la partida “D’altres despeses d’explotació” del compte 
de pèrdues i guanys inclou despeses en concepte d’adquisició de drets 
d’organització d’esdeveniments esportius, per import de 6.273.613 euros, que 
atesa la seua naturalesa caldria haver registrat comptablement en la partida 
“Aprovisionaments” del compte de pèrdues i guanys. 

A més a més, tot seguit indiquem d’altres aspectes d’interès que s’han posat de manifest 
en el curs de la fiscalització efectuada: 

a) Com indiquem en l’apartat 5.1 de l’Informe, el patrimoni net de la Societat 
presenta un valor de 2.369.730 euros, xifra que és inferior a la meitat del seu 
capital social 13.925.448 euros; per tant, el CMPE es troba en un dels supòsits de 
dissolució que preveu l’article 363.1 del text refós de la Llei de Societats de 
Capital. 

 Aquesta situació és deguda a les pèrdues recurrents derivades de la insuficiència 
dels ingressos generats en cada exercici per a cobrir les despeses contretes. 

 Des que es va constituir la Societat, la Generalitat ha finançat les pèrdues 
mitjançant ampliacions de capital que garanteixen els deutes assumits amb entitats 
financeres i en els exercicis 2009, 2010 i 2011, també mitjançant aportacions per a 
finançar les despeses corrents. 

 El CMPE ha aplicat en l’elaboració dels comptes anuals el principi d’empresa en 
funcionament, ja que considera que la Generalitat continuarà prestant el suport 
necessari per a mantenir l’activitat. 
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3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast que descrivim en l’apartat 2.2, s’han 
posat de manifest durant l’exercici 2011 els incompliments següents de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics amb relació a les àrees fiscalitzades: 

a) Per les raons exposades en els apartats 5.4, 6.6 i 6.7, podem concloure que la 
Societat no compleix de forma raonable amb els principis generals de 
contractació establits en l’LCSP. 

b) Com diem en l’apartat 5.1, la Societat ha incomplit el que disposa l’article 327 
del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, ja que ha transcorregut més d’un 
exercici social des que el patrimoni net està per sota de les dues terceres parts del 
capital social sense que aquest s’haja reduït. 

c) Segons expliquem en l’apartat 5.1, les actes dels òrgans de govern no es 
transcriuen en un llibre d’actes tal com exigeix l’article 97 del Reial Decret 
1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Registre 
Mercantil. 

d) D’acord amb la informació proporcionada en la memòria, s’han realitzat o estan 
pendents de realitzar pagaments per import de 9.081.314 euros, que superen el 
termini considerat en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, tal com fem 
constar en l’apartat 5.4. A més a més, de les mostres seleccionades, es desprén 
que la quantitat anterior caldria incrementar-la almenys en 5.067.477 euros. 

e) En l’apartat 6.2 indiquem que les instruccions de contractació preveuen l’ús d‘un 
procediment de contractació que presenta notables similituds amb el procediment 
negociat, els imports dels quals superen els límits prevists en l’LCSP. També 
consideren, de forma general, un termini per a presentar les proposicions per part 
dels interessats de deu dies, termini que es considera insuficient i incompatible 
amb els principis de publicitat i transparència. Per acabar, no regulen el principi 
de concurrència. 

f) La Societat no ha inclòs el seu perfil de contractant en la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat, en contra del que exigeix l’article 3 de l’Ordre de 
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’aprova la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat, d’acord amb el contingut de 
l’apartat 6.3. A més amés, l’aplicació usada per CMPE per a publicar el seu perfil 
de contractant en la seua seu electrònica no té certificacions de publicació, motiu 
pel qual no s’acompleixen els requisits establits en l’LCSP per a garantir de 
manera fefaent, la data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte de la Societat 

Mitjançant el Decret 128/1998, de primer de setembre, del Govern Valencià s’acorda 
de constituir el CMPE i se n’aproven els Estatuts. 

Aquest Decret estableix que la Societat té la forma d’anònima, que es regirà per les 
normes de dret aplicables a aquest tipus de societat i que té la consideració d’empresa 
de la Generalitat, d’acord amb l’article 5è de l’LHPG, per la qual es regularà en 
aquelles matèries que li siguen aplicables. Al tancament de l’exercici 2011 depenia de 
la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport. 

D’acord amb els seus Estatuts, la Societat té per objecte: 

- Organitzar, contractar i gestionar totes aquelles activitats que requeresca la 
preparació, construcció de les instal·lacions, execució i posada en funcionament 
del projecte del circuit de velocitat de la Comunitat Valenciana. 

- Organitzar i gestionar l’explotació de les activitats i serveis que calga desenvolupar 
en els terrenys, immobles i instal·lacions del circuit de velocitat, i també 
promocionar les activitats esportives que es corresponguen amb els objectius i fins 
que en matèria esportiva té la Generalitat. 

A 31 de desembre de 2011, el capital social del CMPE era de 13.925.448 euros, 
representat per 4.634 accions de 3.005,06 euros de valor nominal cadascuna, propietat 
al 100% de la Generalitat. 

Els òrgans de govern de la Societat són la Junta General d’Accionistes i el Consell 
d’Administració. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Atenent al contingut de l’informe de gestió de la Societat de l’exercici 2011, l’activitat 
realitzada s’ha centrat en les actuacions següents: 

- Dotze esdeveniments esportius, des de curses d’àmbit regional fins a campionats 
del món. 

- Quatre dies d’entrenaments col·lectius de Fórmula 1, que han inclòs la presentació 
de diverses escuderies. 

- Les instal·lacions han estat en funcionament el 82,7% dels dies de l’any. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

Situació financera i patrimonial 

Com es pot apreciar en el quadre 1 de l’Informe, al tancament de l’exercici 2011, els 
fons propis del CMPE presenten un valor negatiu de 4.583.559 euros. Així mateix, en 
aqueixa data el patrimoni net de la Societat puja a 2.369.730 euros, xifra que és inferior 
a la meitat del seu capital social, 13.925.448 euros; per tant, es troba incursa en un dels 
supòsits de dissolució que preveu l’article 363.1 del Text Refós de la Llei de Societats 
de Capital. Addicionalment, el balanç mostra, a 31 de desembre de 2011, un dèficit en 
el seu fons de maniobra de 28.087.269 euros. 

Aquesta situació és deguda a les pèrdues recurrents derivades de la insuficiència dels 
ingressos generats en cada exercici per a cobrir les despeses que s’han contret. 

Des que es va constituir la Societat, la Generalitat ha finançat les pèrdues mitjançant 
ampliacions de capital i mitjançant la concessió d’avals que garanteixen els deutes 
assumits amb entitats financeres. Així mateix, en 2009, 2010 i 2011 ha fet aportacions 
per a finançar despeses corrents per un import conjunt d’11.292.500 euros. No obstant 
això, cal indicar que la quantitat comptabilitzada en 2011 per aquest concepte en la 
partida “D’altres ingressos d’explotació” del compte de pèrdues i guanys, 4.232.000 
euros, excedeix en 432.000 euros l’import concedit per la Generalitat, que és de 
3.800.000 euros. Per tant, els ingressos registrats en la partida esmentada estan 
sobrevalorats en 432.000 euros, raó per la qual caldria reduir-los amb un càrrec, i la 
contrapartida seria un abonament en l’epígraf de “Deutors comercials i d’altres comptes 
per cobrar” de l’actiu corrent del balanç. En 2012 CMPE ha corregit aquesta situació. 

Pel que fa al suport financer instrumentat amb ampliacions de capital cal dir que en 
2011 s’han desemborsat 4.018.767 euros que quedaven pendents d’una ampliació de 
capital aprovada el 8 d’octubre de 2010, per un import de 6.028.150 euros. 

Així mateix, la Junta General d’Accionistes, el 20 de maig de 2011, aprovà una nova 
ampliació de capital per 6.028.150 euros, que s’ha desemborsat íntegrament en 2012. 

Per acabar, la Junta General d’Accionistes el 10 de maig de 2012 va aprovar una 
ampliació de capital de 40.853.791 euros que, a la data de realització del present treball 
(setembre de 2012), ha estat desemborsada parcialment i queda pendent un import de 
14.000.000 d’euros.  

De les ampliacions anteriors, únicament ha sigut elevada a escriptura pública i inscrita 
en el Registre Mercantil la de l’exercici de 2010, motiu pel qual actualment la Societat 
continua immersa en un dels supòsits de dissolució que considera la legislació 
mercantil. 
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D’altra banda, de les xifres descrites en els paràgrafs anteriors, es desprèn que, al 
tancament de l’exercici fiscalitzat, tal com passava a 31 de desembre de 2009 i 2010, el 
patrimoni net de la Societat és inferior a les dues terceres parts del seu capital social, en 
concret un 17,0%. Per tant, la Societat ha incomplit el que disposa l’article 327 del Text 
refós de la Llei de Societats de Capital, puix que ha transcorregut més d’un exercici 
social des que el patrimoni net està per sota de les dues terceres parts del capital social 
sense que aquest s’haja reduït. 

Per a intentar mitigar, que no solucionar, aquesta situació, el 8 d’octubre de 2010, la 
Junta General d’Accionistes, juntament amb l’ampliació de capital adés esmentada, va 
acordar reduir el capital social en 2.761.650 euros. No obstant això, el 13 d’abril de 
2012, aquesta reducció ha sigut anul·lada pel citat òrgan, una vegada que el Registre 
Mercantil va denegar-ne la inscripció en no estar referit el balanç en què es bassa a una 
data compresa dins dels sis mesos immediatament anteriors a l’acord de reducció, 
segons exigeix l’article 323 de la Llei de Societats de Capital. 

En l’elaboració dels seus comptes anuals, CMPE ha aplicat el principi d’empresa en 
funcionament, tal com indica la nota 2 d de la memòria, ja que considera que la 
Generalitat continuarà prestat el suport necessari per al manteniment de l’activitat, si bé, 
com indiquem en l’apartat 7 del present Informe, amb posterioritat al tancament de 
l’exercici, s’han produït uns fets que poden afectar el dit principi. 

Adquisició de Valmor Sports, SL 

La mercantil Valmor Sports, SL (d’ara en avant Valmor), va adquirir en 2007 els drets 
per a promoure i organitzar a la ciutat de València el Gran Premi d’Europa de Fórmula 
1 durant els anys 2008 a 2014, amb la possibilitat de pròrroga per cinc anys més. 

A partir de 2009, l’empresa pública de la Generalitat, Societat Projectes Temàtics de la 
Comunitat Valenciana, SAU, (d’ara en avant SPTCV) va adquirir per novació la 
condició de copromotor de l’esdeveniment i, des del dit exercici, va assumir el 
pagament del cànon anual. Valmor es va fer càrrec de la resta d’obligacions relatives a 
l’organització i desenvolupament de l’esdeveniment. 

Així mateix, amb data 19 de juliol de 2011, es va formalitzar una altra novació en virtut 
de la qual la Generalitat va assumir la posició de nou garant en substitució d’una entitat 
financera, la qual va quedar alliberada dels seus compromisos, tot i que no va signar el 
contracte de novació. En qualsevol cas, a la conclusió d’aquest treball (setembre de 
2012) no hem pogut determinar si ha entrat en vigor. 

CMPE, en virtut d’un contracte subscrit amb Valmor el 26 de març de 2008, va 
contraure l’obligació de realitzar totes les actuacions necessàries o convenients per a la 
correcta organització esportiva de l’esdeveniment en cada un dels exercicis. A canvi, 
Valmor es comprometia a abonar una contraprestació pels serveis prestats per CMPE. 

SPTCV, davant de la situació economicofinancera per la qual travessava Valmor, va 
elaborar el 5 de desembre de 2011, un informe amb determinades propostes de 
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reorganització de l’esdeveniment, en el qual es conclou que l’única solució viable és 
gestionar directament l’organització del Gran Premi de Fórmula 1 per mitjà d’una 
societat de la Generalitat i amb aquesta finalitat es proposa que CMPE adquirisca 
Valmor per un euro i que es fusionen immediatament les dues companyies. La conclusió 
es basa en el fet que deixar de celebrar l’esdeveniment comportaria, a més de la pèrdua 
de l’impacte econòmic, l’obligació de pagar una indemnització de 71.132.000 dòlars 
(imports de dues anualitats del cànon), en virtut de les penalitzacions previstes en el 
contracte de promotors. 

El 7 de desembre de 2011, el Consell d’Administració de CMPE va acordar proposar a 
la Generalitat, com a soci únic de la Societat, comprar totes les participacions de 
Valmor pel preu d’un euro, sempre que la Societat es convertís en el promotor únic del 
Gran Premi. També va disposar que s’elaborés en el termini de sis mesos, un Pla 
Estratègic d’Explotació de les instal·lacions i dels esdeveniments esportius. 
Posteriorment, el 9 de desembre de 2011, el Consell va aprovar la compra condicionada 
al que va acordar el Consell d’Administració i que Valmor es fusionés per absorció 
quan més prompte millor. 

Finalment, el 7 de març de 2012, s’eleva a escriptura pública la compravenda de Valmor 
pel preu indicat adés i al seu torn CMPE passa a convertir-se en l’administrador únic 
d’aquella. 

De l’anàlisi de les operacions descrites en els paràgrafs anteriors i dels documents que 
s’hi relacionen, s’han posat de manifest els aspectes següents: 

- Valmor no ha pagat a CMPE l’import corresponent a l’organització esportiva del 
Gran Premi de Fórmula 1 celebrat a la ciutat de València en els exercicis 2008, 
2009, 2010 i 2011, i el muntant del deute per aquest concepte és de 14.660.631 
euros. Aquesta quantitat figura, al tancament de l’exercici fiscalitzat 
comptabilitzada en l’epígraf “Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar” 
de l’actiu corrent del balanç de CMPE. No obstant això, ja que una vegada 
adquirida Valmor no es farà efectiu el deute, CMPE, en aplicació del principi 
comptable de prudència valorativa, hauria d’haver registrat comptablement el 
deute amb un càrrec en la partida “D’altres despeses d’explotació” del compte de 
pèrdues i un abonament en l’epígraf del  balanç esmentat. 

 A més de l’import que es devia a CMPE, la resta de les partides que conformen 
el passiu del balanç de Valmor a 31 de desembre de 2011, superen a l’actiu del 
balanç en 1.694.498 euros. A més a més, en la partida “Concessions” de 
l’epígraf de l’”Immobilitzat intangible” de l’actiu no corrent del balanç, figuren 
7.520.996 euros que no compleixen, després de la referida adquisició, amb els 
requisits establits en el Marc Conceptual del Pla General de Comptabilitat per a 
tenir la condició d’actiu, i s’haurien de donar de baixa. Per tot això, CMPE 
hauria d’haver constituït, basant-se en el principi de prudència valorativa, una 
provisió per a riscs i despeses en el passiu del balanç de situació, per una quantia 
d’almenys 9.215.494 euros, a fi de cobrir de responsabilitats que es puguen 
derivar de la situació de desequilibri patrimonial de Valmor. 
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- Per tant, hem d’indicar que independentment de l’import desemborsat, 
l’adquisició i posterior fusió de Valmor, implicarà que es generen unes 
pèrdues per a CMPE que poden arribar a un import d’almenys 23.876.125 
euros. 

- Així mateix, cal destacar que en el contracte de compravenda de les 
participacions de Valmor, CMPE, assumeix, entre altres compromisos, 
restablir la situació de dissolució patrimonial en què es troba i no instar el 
concurs voluntari de la societat durant els dos anys posteriors a la signatura 
del contracte, així com l’exempció de responsabilitat civil dels 
administradors ixents per incomplir les obligacions legals derivades del seu 
càrrec. 

- L’informe realitzat per SPTCV en el qual es fonamenta la compra de 
Valmor, es basa en un estudi realitzat per l’Institut Valencià 
d’Investigacions Econòmiques que no ens ha sigut facilitat durant 
l’execució del treball, així com en determinada informació procedent de 
Valmor que no consta en l’expedient. A més a més, l’informe conté 
inconcrecions, quant a l’estimació de certes magnituds, que resulten 
essencials per a la conclusió final. 

- A la data de realització d’aquest treball (setembre de 2012) i pel que fa als 
subjectes promotors, continua vigent el contracte formalitzat al seu dia entre 
Valmor, SPTCV i el propietari dels drets del campionat de Fórmula 1, el 
qual s’hauria de modificar per a adequar-lo a la situació actual. 

- Malgrat que ha transcorregut el termini fixat pel Consell d’Administració de 
CMPE, no tenim constatació que s’haja elaborat el Pla Estratègic 
d’Explotació de les instal·lacions i dels esdeveniments esportius. 

- No s’ha complit tampoc el que va disposar el Consell en desembre de 2011, 
perquè la fusió de Valmor es fes al més aviat possible, ja que a la conclusió 
d’aquest treball encara no s’ha dut a terme. Pel contrari, en juny de 2012, 
CMPE li va concedir un préstec participatiu de 26.800.000 euros a més 
d’altres aportacions de 3.218.888 euros perquè organitzés el Gran Premi de 
Fórmula 1 del dit exercici a la ciutat de València. 

- La memòria CMPE omet certa informació significativa per a comprendre 
correctament i completament els comptes anuals de 2011, ja que no indica 
els compromisos assumits a què caldrà fer front en els exercicis futurs per a 
organitzar el Gran Premi de Fórmula 1. 

Immobilitzat 

Els terrenys en què s’assenta el Circuit de Velocitat són propietat de la Generalitat. En 
el moment d’elaborar aquest treball (setembre de 2012) no s’ha definit ni s’ha 
formalitzat el títol jurídic que habilita el CMPE per a construir sobre un sòl que no és 
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propietat seua, cosa que origina una situació jurídica d’incertesa. Per això recomanem 
que es documente la cessió al CMPE de manera que es concreten els termes i les 
condicions d’aquesta. 

Memòria i comptes anuals 

Amb independència del que hem descrit adés en relació amb l’adquisició de Valmor, del 
que hem indicat en l’apartat 5.4 sobre la informació dels ajornaments de pagament i del 
que hem  expressat en l’apartat 7, referent als fets posteriors ocorreguts al tancament de 
l’exercici, de l’anàlisi del contingut dels comptes anuals es desprèn el següent: 

- L’estat total de canvis del patrimoni net s’hauria d’ajustar al model que a aquest 
efecte determina el Pla General de Comptabilitat. 

- En la proposta d’aplicació del resultat de la memòria hauria de constar un esquema 
amb la base de repartiment i la seua aplicació. 

- Les notes d’actius i passius financers de la memòria haurien de mostrar el valor en 
llibres de cada categoria d’instrument financer, d’acord amb els models que 
determina a aquest efecte el Pla General de Comptabilitat. 

- La nota d’actius i passius financers hauria de contenir la informació relacionada 
d’aquests amb el compte de pèrdues i guanys. 

- Segons la nota 8 de la memòria, la Societat té un saldo creditor de 
27.490.444 euros en concepte de pòlisses de crèdit concedides per l’Institut 
Valencià de Finances. Aquest import, comprès en la partida “D’altres passius 
financers a curt termini” de l’epígraf “Deutes a curt termini” del passiu, s’hauria 
d’haver registrat comptablement en la partida “Deutes amb entitats de crèdit” de 
l’epígraf esmentat. 

Actes del Consell d’Administració 

Les actes dels òrgans de govern no es transcriuen en un llibre d’actes, tal com exigeix 
l’article 97 del Reial Decret 1784/1996, de  19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del Registre Mercantil. 

Segons l’Acord del Consell d’Administració de 10 de novembre de 1998, la Comissió 
Executiva s’ha de reunir cada dos mesos. No obstant això, aquesta no s’ha reunit des de 
l’exercici 2005. 

L’article 11.1 dels Estatuts estableix que el Consell d’Administració es reunirà almenys 
una vegada cada tres mesos. Tanmateix, de la revisió de les actes es palesa que des del 
31 de març de 2011 no s’ha reunit fins al 7 de desembre de 2011. 
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5.2 Balanç compte de pèrdues i guanys 

A continuació mostrem el balanç del CMPE a 31 de desembre de 2011, juntament amb 
les dades corresponents a l’exercici anterior, expressats en euros: 

ACTIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

ACTIU NO CORRENT 

Immobilitzat intangible 

Immobilitzat material 

Inversions financeres a llarg termini 

ACTIU CORRENT 

Existències 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 

Inversions financeres a curt termini 

Periodificacions a curt termini 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 

35.112.046 

4.138 

35.107.614 

294 

18.625.267 

97.630 

17.991.650 

7.099 

20.340 

508.548 

37.742.991 

11.617 

37.731.080 

294 

15.506.934 

129.675 

13.913.840 

11.618 

301.743 

1.150.058 

(7,0%) 

(64,4%) 

(7,0%) 

0,0% 

20,1% 

(24,7%) 

29,3% 

(38,9%) 

(93,3%) 

(55,8%) 

Total actiu 53.737.313 53.249.925 0,9% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

PATRIMONI NET 

Fons propis 

Subvencions, donacions i llegats 

PASSIU NO CORRENT 

Deutes a llarg termini 

PASSIU CORRENT 

Deutes a curt termini 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 

Periodificacions a curt termini 

2.369.730 

(4.583.559) 

6.953.289 

4.655.047 

4.655.047 

46.712.536 

34.455.112 

12.239.502 

17.922 

1.312.665 

(6.511.254) 

7.823.919 

7.855.567 

7.855.567 

44.081.693 

36.538.761 

7.494.640 

48.292 

80,5% 

(29,6%) 

(11,1%) 

(40,7%) 

(40,7%) 

6,0% 

(5,7%) 

63,3% 

(62,9%) 

Total patrimoni net i passiu 53.737.313 53.249.925 0,9% 

Quadre 1 
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Vegem seguidament, expressat en euros, el compte de pèrdues i guanys del CMPE de 
2011, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2011 2010 Variació 

Import net de la xifra de negocis 10.327.837 11.841.336 (12,8%) 

Aprovisionaments (1.692.706) (2.180.018) (22,4%) 

D’altres ingressos d’explotació 4.339.639 8.962.764 (51,6%) 

Despeses de personal (1.078.443) (1.104.500) (2,4%) 

D’altres despeses d’explotació (12.595.879) (15.587.816) (19,2%) 

Amortització de l’immobilitzat (2.750.485) (2.920.554) (5,8%) 

Imputació de subven. d’immobilitzat no financer i d’altres 870.630 870.630 0,0% 

Deterioració i resultat per alienacions d’immobilitzat 24.704 3.875 537,5% 

D’altres resultats 35.432 22.228 59,4% 

Resultat d’explotació (2.519.271) (92.055) (2.636,7%) 

Ingressos financers 768 18.895 (95,9%) 

Despeses financeres (1.581.952) (1.083.027) 46,1% 

Diferències de canvi 0 (472) (100,0%) 

Resultat financer (1.581.184) (1.064.604) (48,5%) 

Resultat abans d’imposts (4.100.455) (1.156.659) (254,5%) 

Resultat exercici operacions continuades (4.100.455) (1.156.659) (254,5%) 

Resultat de l’exercici (4.100.455) (1.156.659) (254,5%) 

Quadre 2 

Com hem dit en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprès les àrees 
“Aprovisionaments” i “D’altres despeses d’explotació” de l’exercici 2011. 

Aquestes despeses, per import de 14.288.585 euros, representen el 72,5% de les 
despeses registrades a càrrec del compte de pèrdues i guanys de 2011, amb una 
disminució d’un 19,6% respecte a l’exercici anterior. Com a resultat de la fiscalització 
efectuada sobre aquestes despeses, enumerem en els apartats següents els comentaris 
sobre els aspectes més significatius que hem observat. 
 
5.3 Aprovisionaments 

Oferim tot seguit un detall comparat de la composició de la partida “Aprovisionaments” 
del compte de pèrdues i guanys. 
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Comptes 2011 2010 Variació 

Compres d’altres aprovisionaments 6.512 45.508 (85,7%) 

Variació d’existències 31.913 (820) (3.991,8%) 

Treballs realitzats per altres empreses 1.654.281 2.135.330 (22,5%) 

Total 1.692.706 2.180.018 (22,4%) 

Quadre 3 

El conjunt de les despeses registrades el 2011 en la partida “Aprovisionaments”, que 
pugen a 1.692.706 euros, han disminuït un 22,4% respecte a l’exercici anterior, fet que 
ha vingut determinat en la seua pràctica totalitat per la reducció que ha tingut el compte 
“Treballs realitzats per altres empreses”. 

Les observacions i incidències detectades en revisar aquest epígraf, s’indiquen 
juntament amb les de la mostra analitzada seguidament. 

5.4 D’altres despeses d’explotació 

Seguidament detallem en el quadre següent, elaborat en euros, el saldo d’aquesta 
partida, per import de 12.595.879 euros, de forma comparada amb l’exercici anterior. 

 

Comptes 2011 2010 Variació 

Arrendaments i cànons 967.995 1.412.782 (31,5%) 

Reparacions i conservació 1.470.469 1.581.989 (7,0%) 

Serveis de professionals independents 750.365 935.777 (19,8%) 

Transports 2.181 12.351 (82,3%) 

Primes d’assegurances 221.959 227.072 (2,3%) 

Serveis bancaris i similars 236.452 113.055 109,1% 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 237.615 605.648 (60,8%) 

Subministraments 404.609 356.519 13,5% 

D’altres serveis 1.201.026 2.061.645 (41,7%) 

D’altres tributs 378.344 374.233 1,1% 

D’altres despeses de gestió corrent 6.562.348 7.526.167 (12,8%) 

Pèrdues per deterioració de crèdit per operacions comerc. 162.516 380.578 (57,3%) 

Total 12.595.879 15.587.816 (19,2%) 

Quadre 4 

Com a conseqüència que les despeses comptabilitzades en 2011 en la gran part dels 
comptes que conformen la partida “D’altres despeses d’explotació”, han sigut menors 
que en 2010, el seu saldo global ha disminuït un 19,2% respecte a l’exercici anterior. 
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Hem seleccionat una mostra representativa del 28,9% de les despeses anteriors, i també 
del 13,9% de les despeses que conformen la partida “Aprovisionaments”, per tal de 
verificar si s’adeqüen als principis comptables generalment acceptats i als principis de 
control intern i bona gestió financera. Com a resultat del treball realitzat, s’han posat de 
manifest els aspectes que enumerem tot seguit: 

- El compte “D’altres despeses de gestió corrent” comprèn l’anualitat per a 
organitzar i celebrar l’any 2011 el Gran Premi de Motociclisme de la Comunitat 
Valenciana, que és de 5.598.533 euros més IVA. El pagament d’aquesta anualitat 
deriva d’un contracte de caràcter plurianual que la Societat va subscriure en 2004, 
que, després d’una pròrroga concertada l’any 2009, acaba en l’exercici 2016. Així 
mateix, en l’esmentat compte també figuren els drets adquirits per a celebrar les 
proves espanyoles del Campionat Alemany de Turismes de 2011, per un import de 
410.560 euros i del Campionat Mundial de Turismes, per una quantitat de 264.520 
euros. 

Atesa la naturalesa de les despeses descrites en el paràgraf anterior, l’import 
conjunt d’aquests, que puja a 6.273.613 euros, caldria haver-lo imputat a la partida 
“Aprovisionaments” del compte de pèrdues i guanys en comptes de registrar-lo 
comptablement en la partida “D’altres despeses d’explotació”. 

- El compte esmentat també inclou càrrecs per un import de 137.450 euros per la 
formalització en 2011 de dos convenis de col·laboració per al patrocini esportiu de 
dues federacions esportives i un acord de col·laboració per al patrocini esportiu 
d’un jove pilot de motociclisme. 

 De l’anàlisi d’aquests documents podem concloure que consideren prestacions 
pròpies del contracte de patrocini publicitari i, per tant, s’haurien d’haver 
formalitzat per mitjà d’un document contractual ajustat als principis del contracte 
onerós i haver-se sotmés al que disposa l’LCSP o justificar-ne adequadament les 
excepcions. 

 El Consell d’Administració va aprovar en la seua sessió de 31 de març de 2011 que 
havia de ratificar expressament totes les despeses de l’exercici per patrocinis 
esportius. No obstant això, un membre del Consell ha formalitzat els convenis i 
l’acord, i no consta en l’expedient la preceptiva autorització de l’òrgan col·legiat. 

 Segons l’acord de col·laboració subscrit amb el pilot de motociclisme, aquest 
hauria d’haver presentat un informe sobre l’activitat desenvolupada, justificativa 
del patrocini rebut. Entre la documentació de l’expedient no consta el citat informe. 
Tampoc no figura un certificat emés per CMPE de conformitat amb les actuacions 
dutes a terme pel patrocinat. 

 L’import conjunt concedit a les dues federacions esportives és de 151.900 euros, 
98.000 euros dels quals s’han d’abonar en efectiu i la resta, 53.900 euros, en 
espècie, mitjançant passes VIP i boxos en les proves que se celebren en el Circuit. 
D’aquesta última quantitat, CMPE tan sols ha recollit 9.450 euros com a despesa en 
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la partida “D’Altres despeses d’explotació” del compte de pèrdues i guanys i, 
alhora, com a ingrés en la partida “Import net de la xifra de negocis” del compte de 
pèrdues i guanys, per la qual cosa s’hauran d’incrementar els imports 
comptabilitzats en les dues partides en 44.450 euros. 

 Finalment, minvant el saldo del compte referit, s’ha comptabilitzat un abonament 
de 40.000 euros per la correcció d’un dels patrocinis esportius concedits en 2010. 
No obstant això, el dit import, d’acord amb el que preveu la norma de valoració 22ª 
del Pla General de Comptabilitat, s’hauria d’haver imputat al patrimoni net en una 
partida de reserves. 

- Durant l’exercici de 2011, en els comptes “Treballs realitzats per altres empreses”, 
“Reparacions i conservació”, “Publicitat, propaganda i relacions públiques” i 
“D’altres serveis”, s’han realitzat despeses, de manera directa, amb els mateixos 
proveïdors, els conceptes i imports de les quals detallem, en euros, en el quadre 
següent: 

 

Concepte Import 

Manteniment de la xarxa d’emissores i legalització de 
freqüències. 

141.342 

Servei mèdic proves esportives  129.159 

Subministrament i gestió de trofeus 24.718 

Seguiment mitjans de comunicació 21.775 

Quadre 5 

 Per tant, en la tramitació i adjudicació d’aquestes despeses no s’han aplicat els 
principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no 
discriminació que exigeix l’article 175 de l’LCSP.  

 També cal dir que les despeses s’han dut a terme sense que s’hi haja formalitzat el 
corresponent contracte, incomplint, per tant, el que disposa la normativa contractual 
sobre el caràcter formal de la contractació en el sector públic. 

- Entre les despeses que formen part dels comptes “Reparacions i conservació” i 
“Serveis professionals independents”, hem constatat que alguns estan originats pels 
contractes de serveis prorrogats durant diversos exercicis de forma automàtica, fet 
que comporta un incompliment del que preceptua l’article 23.1 de l’LCSP, el qual 
indica la necessitats de sotmetre periòdicament a concurrència la realització de les 
prestacions de cada contracte. Seguidament indiquem per a cada un dels contractes 
la data de formalització, l’objecte i l’anualitat corresponent a l’exercici de 2011. 

- Contracte formalitzat en 2003 a fi de prestar el servei de manteniment i 
construcció i on l’import de l’anualitat de 2011 és de 452.924 euros. 
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- Contracte subscrit en 2005 per a prestar el servei d’assessoria fiscal. L’import 
satisfet en l’exercici fiscalitzat és de 23.090 euros. 

- Una de les partides que conformen el saldo del compte “Treballs realitzats per 
altres empreses”, és la de serveis de comissaris, i el seu import és de 377.062 euros. 
En relació amb aquesta despesa, no s’ha pogut constatar que s’hi hagen complit els 
principis generals d’igualtat i no discriminació, ja que en els expedients no figuren 
les proves ni els informes realitzats pel director esportiu en què es basa la selecció. 

- Formant part de les despeses incloses en el compte “Arrendaments”, es troben les 
derivades del lloguer de vehicles, que pugen a 102.046 euros. En un lloguer concret 
la quantia de la despesa fixada en el contracte, 35.000 euros, no respon a una 
estimació realitzada atenent el preu general del mercat, tal i com exigeix l’article 75 
de l’LCSP, sinó que es tracta d’una compensació VIP Club, arrendat al contractista. 
Per a la resta de despeses comptabilitzades per l’esmentat concepte, hem detectat 
que la Societat ha tramitat la prestació per mitjà de contractes menors subscrits amb 
diferents proveïdors sense ajustar-se als principis de publicitat i concurrència, i al 
que disposa l’article 74 de l’LCSP. 

- En el compte “D’altres tributs” s’han aplegat despeses per un import de 
35.056 euros que corresponen a l’IVA que la Societat ha d’ingressar en la Hisenda 
Pública per les invitacions d’entrades concedides en l’exercici de 2011, que CMPE 
ha estimat en 194.756 euros, un 7,4% dels ingressos comptabilitzats en concepte de 
venda d’entrades. Examinades les invitacions, es desprén que no consta ni 
l’aprovació o autorització prèvia de l’òrgan competent ni la justificació que 
n’origina la concessió, ja que en l’expedient sols figura un full de càlcul, sense 
antesignatura i sense data, en la qual es relacionen les entrades facilitades a cada 
receptor. A fi de millorar els procediments de control intern de la Societat, 
recomanem que prèviament al lliurament gratuït d’entrades, es fonamente la 
idoneïtat de la seua concessió i que l’òrgan competent l’aprove, ja que representa 
un percentatge significatiu dels ingressos obtinguts per CMPE per aquest concepte. 

- En les despeses analitzades que no estan suportats mitjançant la formalització d’un 
contracte, no hem obtingut evidència ni que s’hi haja confeccionat amb caràcter 
previ a la seua realització la “petició interna de comanda”, tal com determina  la 
normativa interna, ni del moment en què ha tingut lloc la seua autorització. Pel que 
fa a les factures revisades, en cap consta la data en què se’n presta la conformitat, 
mentre que en algunes falta la data del registre d’entrada. A fi de millorar el control 
intern de les despeses, CMPE ha d’esmenar aquestes deficiències. 

- Com vam indicar ja en l’informe de 2010, la Societat disposa d’un manual de 
procediments relatiu a les activitats principals, tot i que falta desenvolupar la part 
corresponent als procediments administratius. Per això recomanem que s’elabore 
aquesta part, o que es desenvolupe, a fi d’aconseguir una major eficàcia en la gestió 
de les despeses. 



䯀أ

Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU. Exercici de 2011 

- 196 - 

- D’acord amb el que disposa la Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’Institut 
de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació que cal incorporar en 
la memòria dels comptes anuals amb relació als ajornaments de pagament a 
proveïdors en operacions comercials, la memòria del CMPE conté una nota 
informativa que diu que durant l’exercici de 2011 s’han realitzat pagaments per un 
import de 6.598.178 euros que sobrepassen el termini màxim establit en la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. La nota de la memòria indica que al tancament de 
l’exercici l’import pendent del pagament que supera el termini màxim legal és de 
2.483.136 euros. 

 Per tant, d’acord amb la informació reflectida en la memòria de la Societat, s’han 
realitzat o estan pendents de realitzar pagaments la quantia dels quals és de 
9.081.314 euros, que superen el termini que marca la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. No obstant això, de les mostres seleccionades en els 
epígrafs 5.3, 5.4 i 6.6.1, observem  que la quantitat anterior s’hauria d’incrementar 
almenys en 5.067.477 euros. 

 Per acabar, cal dir que la memòria no mostra les dades comparatives amb l’exercici 
anterior pel que fa als ajornaments de pagament, tal com requereix la Resolució de 
l’ICAC. D’altra banda, la informació proporcionada milloraria si s’eixamplés amb 
la referent als proveïdors d’immobilitzat. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

La contractació de CMPE és subjecta a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic, modificada a partir del 16 de desembre de 2011, data en què va entrar 
en vigència el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

La Societat té la consideració de poder adjudicador, definit en l’article 3.3 d’aquesta 
Llei. 

Això implica que en la preparació dels contractes, CMPE ha de seguir les regles que 
estableix l’article 121 de l’LCSP, i en la seua adjudicació cal aplicar el que estipula 
l’article 174, per als contractes subjectes a regulació harmonitzada –definits en l’article 
13 i següents de l’LCSP–, i en l’article 175, per als contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada. 

Això independentment de les regles generals establides en l’LCSP aplicables a tot el 
sector públic valencià. 

6.2 Instruccions de contractació 

El 25 de març de 2008, el Consell d’Administració de CMPE va aprovar, en virtut del 
que disposa l’article 175 de l’LCSP, unes instruccions d’obligat compliment intern, per 
les quals es regulaven els procediments de contractació de la Societat dels contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada, les quals van ser analitzades en un informe especial 
realitzat per la Sindicatura, d’acord amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 
2011. 

El 21 de febrer de 2012, amb un retard d’un mes i mig sobre el termini legal establit, el 
referit òrgan ha aprovat unes noves instruccions a fi de complir el que disposa l’article 
13 del Decret-Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de 
Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. 

La Sindicatura de Comptes ha analitzat les noves instruccions d’acord amb la Guia de 
fiscalització de les instruccions de contractació publicada en la seu electrònica de la 
Sindicatura (secció 803 del Manual de fiscalització) en la qual es recullen els criteris 
respecte del contingut mínim de les instruccions de contractació exigit per l’LCSP. 

De l’examen dut a terme es desprén que les instruccions de contractació acompleixen en 
el que disposa la normativa aplicable, amb les excepcions que indiquem tot seguit: 

a) Preveuen l’ús d’un procediment de contractació que presenta notables similituds 
amb el procediment negociat, els imports del qual supera els límits prevists en 
l’LCSP. 
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b) De forma general, estableixen un termini per a la presentació de les proposicions 
per part dels interessats de deu dies, termini que es considera insuficient per al 
compliment dels principis de publicitat i transparència. 

c) No regulen el principi de concurrència. 

A més a més, per a millorar el contingut de les instruccions de contractació considerem 
oportú efectuar les recomanacions següents: 

a) Caldria concretar el termini per a la publicitat de la licitació dels contractes. 

b) Caldria concretar d’una manera més apropiada el compliment dels principis 
d’igualtat de tractament i no discriminació. 

6.3 Perfil de contractant 

De la revisió del perfil de contractant, que es troba en la seua electrònica de CMPE i en 
relació amb el compliment de la normativa que el regula, cal esmentar els aspectes 
següents: 

a) La Societat no ha inclòs el seu perfil de contractant en la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat, contravenint l’exigència de l’article 3 de l’Ordre 
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’aprova la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

b) L’aplicació utilitzada per CMPE per a publicar el seu perfil de contractant en la 
seua seu electrònica no té certificacions de publicació, per la qual cosa no 
s’acompleixen els requisits establits en l’LCSP per a garantir fefaentment la data 
i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. 

A més a més, la Societat hauria de tenir en compte els aspectes següents per a millorar 
el perfil de contractant: 

a) Els documents publicats en el perfil de contractant haurien d’estar signats 
electrònicament, a fi de millorar les garanties previstes en l’LCSP i en la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, 
respecte a l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 

b) Recomanem que en el perfil de contractant es mantinga publicada la informació 
històrica referida als expedients de contractació tramitats. 

c) Seria convenient elaborar un manual de procediments o instruccions per a 
tramitar les altes, baixes i modificacions dels usuaris de l’aplicació que gestiona 
el perfil de contractant. 

d) Finalment, en el perfil de contractant haurien de constar les dades de contacte i 
la identificació del personal responsable. 
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6.4 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació que CMPE ens ha facilitat, mitjançant una relació 
certificada de contractes, sol·licitada per aquesta Sindicatura i contrastada amb 
l’obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, hem elaborat el quadre 
següent, en el qual detallem el nombre i l’import dels contractes adjudicats en l’exercici, 
detallats per tipus i procediment d’adjudicació: 

 

Tipus de contractes  
Procediment 
d’adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Nombre 

Serveis 
Obert 1.273.537 54,1% 11 50,0% 

Negociat 1.078.825 45,9% 11 50,0% 

Total 2.352.362 100,0% 22 100,0% 

Quadre 6 

En relació amb la informació recollida en el quadre anterior, cal indicar que entre els 
contractes adjudicats pel procediment negociat, n’hi ha un l’import del qual no ha sigut 
estimat per la Societat i, per tant, la quantitat consignada per CMPE en l’apartat “Import 
d’adjudicació” és de zero euros. La Sindicatura ha elaborat aquest quadre després de 
corregir determinats errors que figuraven en la informació aportada per CMPE. 

Hem detectat que en la relació figuren vuit contractes que no s’han comunicat al 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

6.5 Revisió dels expedients de contractació 

Per tal d’analitzar si el CMPE ha tramitat la contractació certificada en l’exercici 2011 
de manera adequada, hem seleccionat la mostra que detallem en el quadre següent, 
elaborat en euros, que representa un 42,5% del import total adjudicat que hem mostrat 
en el quadre anterior. 

Hem numerat els contractes de manera seqüencial per a facilitar-ne la referència, atès 
que la Societat no porta cap registre numerat per a cadascun dels expedients, cosa que 
hauria d’esmenar per a millorar-ne el control i seguiment. 
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Núm. 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import 

d’adjudicació 

1 Obert 
Serveis de personal per al Gran Premi de Fórmula 1 
de València. 

176.739 

2 
Negociat sense 

publicitat 

Subministrament, instal·lació i servei del sistema de 
control de carrera, seguretat i televisió del Gran 
Premi de Fórmula 1 de València. 

422.670 

3 Obert 
Servei de neteja per al Gran Premi de Fórmula 1 de 
València. 

182.559 

4 
Negociat sense 

publicitat 
Sistema de control d’accessos al Gran Premi de 
Fórmula 1 

49.980 

5 
Negociat sense 

publicitat 
Prestació del servei tècnic i recanvis per a l’escola 
de motociclisme. 

167.748 

  Total 999.696 

Quadre 7 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació dels contractes 
s’ajusta a la normativa aplicable en les diverses fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, i també els 
documents justificatius i l’adequada comptabilització de la despesa. 

Hem posat un èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació i la seua baremació 
i valoració en els procediments que ho requerisquen. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al que estableixen 
les instruccions de contractació del CMPE. 

6.6 Incidències que s’han posat de manifest durant la fiscalització 

Com a resultat de la revisió efectuada, hem observat els incompliments significatius de 
la normativa contractual que es descriuen en els paràgrafs posteriors que afecten la 
totalitat o la gran part dels contractes examinats. 

Actuacions administratives prèvies, adjudicació i formalització dels contractes 

- Les memòries justificatives de la necessitat i idoneïtat de realitzar cada contracte 
no expressen, amb la deguda precisió, la naturalesa i l’extensió de les necessitats 
que es pretenen cobrir amb cada un, tal com requereix l’article 22 de l’LCSP. 

- Tret del contracte 5, en la documentació preparatòria dels expedients examinats 
no consta el valor estimat dels contractes. Per tant, s’incompleix el que preveu al 
respecte l’article 76 de l’LCSP. 
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- No figura en els expedients una resolució motivada de l’òrgan de contractació 
que els aprove i dispose l’obertura del procediment d’adjudicació, fet que 
contravé el que estableixen a tal efecte les instruccions de contractació. 

- CMPE, segons el que disposa l’article 157 d de l’LCSP, ha adjudicat els 
contractes 2 i 4 pel procediment negociat sense publicitat, sense que haja 
efectuat les consultes amb candidats alternatius. Tanmateix, en els expedients no 
queda degudament acreditada l’existència de causes objectives que justifique 
que no s’hi hagen aplicat els principis que regeixen la contractació pública. 

 Així mateix, cal indicar que principalment, tal com recullen els plecs, l’objecte 
dels dos contractes constitueix la prestació d’un servei, per la qual cosa no 
resulta aplicable el citat article, ja que està previst per als contractes de 
subministraments. 

- En els plecs dels expedients referents als contractes 1, 2 i 3 ni s’indica la 
ponderació relativa a cada un dels criteris de valoració de les ofertes, ni es 
detallen els aspectes que cal tenir en compte en la puntuació que s’ha d’atorgar 
per cada criteri, fets que impliquen un incompliment del que disposa l’article 
134.4 de l’LCSP. 

- Per a tots els contractes en què resulta preceptiu (1, 2, 3 i 5), no hi ha 
constatació que s’haja sol·licitat la classificació als licitadors. En els expedients 
no figura la documentació que acredite la solvència econòmica i financera, 
excepte en el contracte 1, i la tècnica o professional dels adjudicataris. Així 
mateix, en els expedients dels contractes 4 i 5 falta la declaració de 
l’adjudicatari de no estar incurs en la prohibició de contractar. En l’expedient 
del contracte 5 no consta la documentació justificativa de la capacitat d’obrar 
del contractista. 

- L’òrgan de contractació no ha signat els plecs dels contractes 2 i 4, fet contravé 
el que disposen les instruccions de contractació. 

- Hi ha un manament del Consell d’Administració pel qual, per a tots els 
contractes relacionats amb la Fórmula 1, l’òrgan de contractació ha d’actuar de 
forma mancomunada –el director general de CMPE i un membre del dit 
Consell. Tret del contracte que està subscrit pels dos, la resta de documents que 
conformen els expedients 1, 2 i 3 sols estan signats pel director general. 

 A més a més, cal indicar que la citada disposició, la qual comporta un canvi en 
els poders atorgats notarialment, no ha sigut elevada a escriptura pública. 

- En aquells expedients que resultava pertinent (1 i 3), no s’ha formalitzat l’acta 
d’obertura d’ofertes. No s’ha emès tampoc la corresponent certificació on 
s’acredite la data de presentació de les ofertes ni la seua manca o absència. 
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- Contravenint el que diuen les instruccions de contractació de CMPE, no s’ha 
constituït la mesa de contractació quan resultava preceptiu (contractes 1, 2, 3 i 
5). 

- En els expedients 1, 2, 3 i 4, el director general de CMPE que, com hem 
comentat en paràgrafs precedents és l’òrgan de contractació, emet l’informe 
tècnic en què es basa la valoració de les ofertes presentades. El contingut 
d’aquests informes és insuficient per a garantir que s’ha adjudicat a l’oferta més 
avantatjosa, incomplint el que exigeix l’article 175 de l’LCSP i les instruccions 
de contractació, ja que els corresponents contractes 1 i 3 no es basen en criteris 
o regles objectives establides en els plecs, sinó que es fonamenten en aspectes 
que no hi figuren, mentre que els relatius  als contractes 2 i 4, no contenen 
pròpiament una valoració de les ofertes i es limiten a declarar que l’oferta 
seleccionada és completa i s’ajusta a les necessitats proposades. 

- En les clàusules contractuals referents al pagament no es determina el termini en 
què se n’ha d’efectuar. 

Execució dels contractes 

- La revisió, per part de CMPE, de les factures justificatives de la despesa presenta 
les deficiències descrites en l’apartat 5.4 de l’Informe. 

- En tots els contractes analitzats, la comunicació del Registre Oficial de Contractes 
de la Generalitat s’ha efectuat fora del termini establit en l’Ordre de 22 de maig de 
2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, que dicta les normes de 
funcionament i comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat. 

- CMPE no ha publicat en el seu perfil de contractant ni la informació relativa a la 
formalització dels contractes –segons disposa l’article 138 de l’LCSP– ni, tret dels 
expedients 1 i 3, l’adjudicació dels contractes, tal com exigeix l’article 42.2 de 
l’LCSP. 

 Tot seguit comentem les incidències més significatives observades individualment 
per a cada un dels contractes analitzats. 

Expedient 1 

Pel procediment obert, CMPE ha adjudicat un contracte que té per objecte la prestació 
de serveis de personal durant la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 a la ciutat de 
València. El contracte, signat el 19 de maig de 2011, estableix que la retribució es 
realitzarà segons els preus unitaris, sense que s’incloga una estimació global de la 
prestació que s’ha de realitzar. D’acord amb la documentació comptable revisada, el 
cost del servei prestat és de 156.115 euros més IVA. 
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Dos dels quatre criteris de valoració de les ofertes presentades “experiència en 
esdeveniments del motor” i “implantació a la Comunitat Valenciana” que, com hem 
indicat adés no estan ponderats, no estan vinculats amb l’objecte del contracte, sinó 
amb les empreses contractistes, per la qual cosa només es poden utilitzar com a 
requisits de solvència però no com a criteris d’adjudicació. 

Per acabar, s’ha detectat l’existència d’una factura per un import de 17.150 euros, IVA 
exclòs, en concepte de serveis de personal per a la Fórmula 1 que no està emparada en 
el contracte subscrit. Els serveis per als quals no s’ha formalitzat cap contracte, s’han 
sol·licitat directament per comanda d’acord amb una oferta de l’adjudicatària realitzada 
en l’exercici de 2010. En aplicació de la normativa contractual, aquests serveis 
s’haurien d’haver inclòs en la licitació del contracte principal. 

Expedient 2 

El 19 de maig de 2011 es va formalitzar un contracte per al subministrament i la 
instal·lació del sistema de control de cursa, seguretat i televisió del Gran Premi de 
Fórmula 1, i el preu estipulat és de 373.034 euros més IVA. Posteriorment, el 13 de 
juny de 2011, s’ha subscrit un contracte addicional de 49.636 euros més IVA, a fi 
d’aplegar determinats components de la prestació que, si bé estaven prevists en el plec  
de prescripcions tècniques particulars, no s’havien tingut en compte en el contracte 
inicial. La quantia conjunta dels dos contractes ha sigut de 422.670 euros, IVA exclòs. 

Encara que els plecs estan datats el 30 d’abril de 2011, data anterior a la de l’informe de 
necessitat que inicia el procés de contractació, de la revisió de l’expedient es desprén 
que s’han elaborat una vegada subscrit el contracte. 

D’altra banda, en el plec de clàusules administratives particulars s’indica que seran 
objecte de negociació els aspectes econòmics i tècnics ressenyats en el plec de 
prescripcions tècniques. No obstant això, en aquest últim no se’n fa cap referència. 

En la revisió de l’execució del contracte, hem observat que l’import facturar per 
l’adjudicatari excedeixen 17.038 euros la quantitat contractada. Aquesta diferència que,  
percentualment representa una desviació del 4,0%, ha vingut motivada perquè les 
factures inclouen prestacions que no estaven considerades en el contracte inicial. 

Expedient 3 

El 19 de maig de 2011 es va subscriure un contracte adjudicat pel procediment obert, 
l’objecte del qual era la prestació del servei de neteja per al Gran Premi de Fórmula 1, 
on es determina que el pagament al contractista s’efectuarà mitjançant preus unitaris, si 
bé no conté l’import global estimat de la prestació contractada. Després d’analitzar la 
documentació comptable que se’n deriva, cal indicar que el seu cost ha sigut de 
188.437 euros, IVA exclòs. 
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En les factures presentades pel licitador hem detectat que hi ha conceptes que no 
figuraven en la proposta presentada per l’adjudicatari que tanmateix han sigut acceptats 
per CMPE. 

El contractista ha presentat a càrrec del contracte una factura addicional de 4.850 euros 
més IVA per la neteja de vidres de l’edifici de premsa i la façana de la Copa Amèrica. 
Els conceptes que aplega la factura no estan inclosos en la prestació del contracte 
objecte de revisió, per la qual cosa s’hauria d’haver previst i inclòs en el contracte 
principal. 

Expedient 4 

Amb data 21 de juliol de 2011 es va formalitzat un contracte per un import de 49.850 
euros, IVA exclòs, per a la prestació del servei d’instal·lació dels sistemes de control 
d’accés al Gran Premi de Fórmula 1. 

En examinar l’expedient, hem evidenciat que CMPE ha cursat l’oferta de petició a 
l’adjudicatari abans a la confecció de l’informe de necessitat i idoneïtat del contracte 
amb el que s’inicia l’expedient de contractació, fet que contravé el que disposa l’article 
93.1 de l’LCSP. 

En l’expedient no s’acredita que el contractista es troba al dia en el compliment de les 
seues obligacions tributàries. 

Expedient 5 

El 19 de maig de 2011 es va signar un contracte l’objecte del qual era la prestació del 
servei tècnic i recanvis especials per a l’Escola de Motociclisme del Circuit de la 
Comunitat Valenciana. La quantia era de 167.748 euros més IVA. 

El contracte, tramitat basant-se en el que disposa l’article 154.d de l’LCSP, s’ha 
adjudicat pel procediment negociat sense publicitat a una empresa que prestava els 
serveis en  els exercicis anteriors, però en l’expedient no es justifica degudament que 
s’acompleixen els requisits que exigeix el dit article per a poder emprar el procediment 
escollit per CMPE. 

A més a més, en l’expedient no consta la resolució de l’adjudicació per part de l’òrgan 
de contractació, mentre que la notificació de la dita adjudicació al contractista no està 
signada. 

Tot seguit indiquem les recomanacions que s’infereixen a partir de l’anàlisi dels 
contractes seleccionats: 

- En tots els contractes s’ha de justificar adequadament en l’expedient l’elecció 
del procediment d’adjudicació. 
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- En els expedients caldria que constés un certificat que acredite que hi ha 
recursos suficients per a atendre els pagaments derivats de l’execució dels 
contractes. 

- Prèviament a la formalització de l’acta de recepció, el departament tècnic hauria 
d’emetre un informe en què conste la conformitat amb la prestació rebuda. 

- Les actes de recepció s’haurien d’emetre una vegada finalitzades totes les 
actuacions previstes  en el contracte. 

6.7 Contractes menors 

D’acord amb la informació facilitada per CMPE, en 2011 s’han formalitzat set 
contractes menors. No obstant això, en analitzar la partida “D’altres despeses 
d’explotació” del compte de pèrdues i beneficis, hem observat que hi ha nombrosos 
contractes menors que no consten en la relació proporcionada per la Societat. 

Tenint en compte tot això, hem revisat sis contractes menors, dos dels quals no figuren 
en la relació certificada per CMPE i hem observat els aspectes següents: 

- La Societat ha tramitat com a contractes menors dos contractes de 
subministraments i un de serveis, l’import unitari dels quals supera el límit de 
18.000 euros, previst en l’LCSP. 

- En cinc contractes s’incompleix el termini de duració màxima d’un any que 
estableix l’article 23.3 de l’LCSP, ja que els contractes incorporen clàusules de 
pròrroga automàtica, fet que contravé el que disposa al respecte el citat article. 
En aquest sentit, cal dir que dos contractes tenen origen en l’exercici de 2001. 

- En tots els casos analitzats l’òrgan de contractació no ha autoritzat de manera 
expressa i prèvia la signatura del contracte. 

- En dos casos s’ha contractat de forma independent amb el mateix proveïdor, 
despeses que a la vista de les circumstàncies concurrents podrien formar part, a 
judici de la Sindicatura, d’una unitat operativa o funcional. Per tant, s’haurien 
d’haver tramitat pel procediment obert o negociat i ajustar-se, si s’esqueia, als 
principis de  publicitat i concurrència i al que disposa l’article 74 de l’LCSP. 

- En un contracte s’inclouen contraprestacions que CMPE ha d’efectuar al 
contractista, en comprometre’s a realitzar gratuïtament publicitat del contractista 
en el Circuit i en la seu electrònica, així com facilitar-li sis passes VIP. Aquestes 
contraprestacions no estan valorades, i no s’han tingut en compte per a calcular 
el valor estimat del contracte, tal com exigeix l’article 76.1 de l’LCSP. 

  



墀ة

Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU. Exercici de 2011 

- 206 - 

- Finalment, recomanem implantar una aplicació informàtica per al registre, amb 
una numeració correlativa de tots i cada un dels expedients de contractes 
menors, que permeta emetre informes i llistes de gestió per cada una de les 
seues característiques. 



墀ة

Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU. Exercici de 2011 

- 207 - 

7. FETS POSTERIORS 

a) Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional 

La disposició addicional primera del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, 
de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional, indicava que al llarg del segon trimestre de 2012, el Consell aprovaria un 
Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional (PERR), amb independència de les mesures que des de l’entrada en vigor 
d’aquest Decret Llei es pogueren adoptar tendents a la racionalització i reestructuració 
del sector públic empresarial. 

De conformitat amb aquesta previsió, la Llei 9/2001, de 26 de desembre, de Mesures 
Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat, crea la 
Corporació Pública Empresarial Valenciana (CPEV) com a entitat de dret públic que 
exercirà les seues funcions sobre la Societat. 

En 2011 s’iniciaren els estudis per a la dita reestructuració empresarial i el Consell va 
presentar en maig de 2012 el “mapa d’entitats” de l’esmentat PERR. 

A la data de realitzar aquest treball, desconeguem el contingut final del PERR, el seu 
impacte en la continuïtat de CMPE i en l’aplicació del principi d’empresa en 
funcionament. No obstant això, en la memòria no s’inclou cap informació al respecte. 

b) Pla de sanejament 

Com que la Societat ha incorregut en nivells excessius de pèrdues o de necessitat de 
finançament, el 10 de gener de 2012, el conseller d’Economia, en aplicació del que 
preveu l’article 7 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell va sol·licitar 
als òrgans de govern de CMPE que elaboraren i aprovaren un pla de sanejament en el 
termini aproximat de dos mesos, sense que aquesta circumstància estiga referida en la 
memòria. A la conclusió d’aquest treball el pla es troba pendent d’aprovar per part del 
Consell d’Administració de la Societat. 

c) Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 

Mitjançant l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera, es 
fixaren les línies generals d’un mecanisme extraordinari de finançament per al 
pagament de proveïdors de les comunitats autònomes, i la Comissió Delegada del 
Govern per a Assumptes Econòmics va acordar posar-lo en marxa el 22 de març de 
2012. En la Introducció General a l’informe de Fiscalització del Compte General de la 
Generalitat de 2011 es proporciona informació i se’n fan uns comentaris addicionals 
sobre el dit mecanisme extraordinari. 
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L’adhesió a aquest mecanisme per part de la Comunitat Valenciana es va aprovar 
mitjançant l’Acord del Consell el 30 de març de 2012 i s’ha formalitzat i materialitzat 
en juny de 2012. 

L’import corresponent a la Societat, inclòs en el dit pla ha pujat a 9.689.708 euros. De 
l’anàlisi d’una mostra representativa de les factures incloses en el pla, hem comprovat 
que estaven registrades en la comptabilitat de la Societat al tancament de l’exercici 
fiscalitzat. 

A la data d’acabament del treball de camp, desconeguem el tractament comptable que 
aplicarà la Societat per a registrar la cancel·lació dels deutes amb els proveïdors, 
l’operació d’endeutament o l’assumpció del dit deute, si és el cas, per part de la 
Generalitat. 

CMPE no ha fet en la memòria dels comptes anuals de l’exercici de 2011, cap 
referència respecte a la seua inclusió en el dit mecanisme extraordinari de finançament. 

d) Assumpció del deute del CMPE per part de la Generalitat  

En compliment del que disposa l’article 16 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, 
del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional, i mitjançant l’Acord del Consell de 9 de març de 2012, la 
Generalitat assumeix la titularitat de part del deute dels ens del sector públic empresarial 
i fundacional que computen en termes del Sistema Europeu de Comptes Regionals (SEC 
95), per un import màxim de 3.400 milions d’euros. 

L’Acord s’ha adoptat amb l’objecte de facilitar la patrimonialització i posterior 
reordenació i reestructuració del sector públic, i ressalta que la seua execució no serà 
immediata, sinó a mesura que la situació ho aconselle. 

Entre  els ens afectats s’inclou CMPE, si bé no s’indica la xifra del deute que assumirà 
la Generalitat dins del límit acordat. 
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8. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 d’aquest Informe hem assenyalat les incidències més significatives, 
resultat del treball de fiscalització, respecte de les quals cal que els responsables de la 
Societat adopten les mesures correctores per a evitar que es repetisquen en exercicis 
futurs. 

A més a més, fem les recomanacions següents, destacant prèviament les realitzades en 
informes anteriors. 

Cal destacar que CMPE, mitjançant un escrit a aquesta Sindicatura de Comptes de 15 
d‘octubre de 2012, ens ha traslladat les mesures adoptades per a atendre les incidències 
assenyalades en l’exercici anterior, que han estat comprovades en el curs de la 
fiscalització. 

a) Considerem oportú mantenir les recomanacions següents proposades en 
informes d’exercicis anteriors: 

a.1) D’acord amb el que especifica l’apartat 5.1, caldria documentar 
formalment la cessió al CMPE dels terrenys on s’emplaça el Circuit de 
Velocitat, de manera que se’n concreten els termes i les condicions. 

a.2) La Societat hauria de tenir en compte el que assenyalem en l’apartat 5.1 
en relació amb la comptabilització de les pòlisses de crèdit concedides 
per l’Institut Valencià de Finances. 

a.3) Tal com indiquem en l’apartat 5.4, caldria elaborar o desenvolupar la 
part del manual de procediments corresponent als processos 
administratius. D’altra banda, hauria de constar en les factures la data en 
què hom hi dóna conformitat. 

a.4) Per a millorar la gestió contractual, caldria atendre les indicacions i les 
recomanacions posades de manifest en l’anàlisi dels expedients de 
contractació que assenyalem en els apartats 6.3 i 6.4, en especial pel que 
fa a les qüestions següents: 

- Que es numeren seqüencialment els expedients de contractació per a 
facilitar-ne la referència. 

- Que abans de formalitzar l’acta de recepció, el departament tècnic 
emeta un informe en què faça constar la conformitat amb la prestació 
rebuda. 

- Que les actes de recepció i l’acceptació de les factures emeses pels 
adjudicataris s’emeten i s’accepten, respectivament, una vegada 
acabades totes les actuacions previstes contractualment. 
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- Que s’implante una aplicació informàtica per a registrar, amb una 
numeració correlativa, tots els expedients de contractes menors que 
permeta d’emetre informes i llistes de gestió per cadascuna de les 
seues característiques.  

b) Les recomanacions següents tenen relació amb altres aspectes que s’han posat de 
manifest en la fiscalització de l’exercici: 

b.1) Tal com hem indicat en l’apartat 5.1, el contracte formalitzat entre 
Valmor, SPTCV i el propietari dels drets del campionat de Fórmula 1, 
caldria modificar-lo i adequar-lo a la situació actual. 

b.2) Segons l’apartat 5.4, amb caràcter previ al lliurament gratuït d’entrades, 
cal fonamentar la idoneïtat de concedir-les i que l’òrgan competent ho 
aprove. 

b.3) Per a millorar el control intern de les despeses caldria esmenar les 
deficiències indicades en l’apartat 5.4. 

b.4) En relació amb la formalització de la memòria caldria tenir en compte els 
aspectes expressats en l’apartat 5.1. També, tal com assenyalem en 
l’apartat 5.4 sobre els ajornaments de pagament del dit document, hauria  
d’incloure les dades comparatives amb l’exercici anterior, així com la 
informació procedent de les operacions d’immobilitzat. 

b.5) Segons el que hem comentat en l’apartat 6.2, les instruccions de 
contractació haurien de concretar el termini per a la publicitat de la 
licitació dels contractes. Així mateix, s’hauria de concretar d’una manera 
apropiada el compliment dels principis d’igualtat de tracte i no 
discriminació. 

b.6) Per a millorar el perfil de contractant i segons  exposem en l’apartat 6.3, 
caldria tenir en compte els aspectes següents: 

- Els documents publicats en el perfil de contractant, haurien d’estar 
signats electrònicament. 

- La informació històrica referida als expedients de contractació 
tramitats, s’hauria de mantenir publicada en el perfil de contractant. 

- Seria convenient elaborar un manual  de procediments o instruccions  
per a tramitar altes, baixes i modificacions dels usuaris de l’aplicació 
que gestiona el perfil de contractant. 

- Hi haurien de constar les dades de contacte i la identificació del 
personal responsable. 
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b.7) En tots els contractes s’ha de justificar adequadament en l’expedient 
l’elecció del procediment d’adjudicació. A més hauria de constar un 
certificat que acredite que hi ha fons suficients per a atendre els 
pagaments derivats de l’execució dels contractes, segons  indiquem en  
l’apartat 6.6. 




