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RESUM 

 Control formal dels comptes anuals 

a) La nota 2.d) de la memòria indica que el CMPE ha incorregut en 
pèrdues significatives durant l’exercici 2017 (-5.682.441 euros), el que, 
juntament amb les pèrdues en què s’ha incorregut en exercicis 
anteriors, ha afectat negativament la seua situació financera i 
patrimonial. 

b) En la nota 6 de la memòria s’informa que els terrenys sobre els quals 
s’ha construït el circuit de velocitat són propietat de la Generalitat, 
que no s’ha formalitzat cap cessió pel que fa al cas i que els accessos 
i terrenys adjacents al circuit són propietat del CMPE. En aquest 
context, no s’han comptabilitzat correctament els dits actius, ni s’ha 
pogut estimar la vida útil de les inversions realitzades en aquests 
terrenys. 

Fiscalització de la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2017 s’han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació: 

a) En l’expedient de contractació dels serveis mèdics durant l’activitat 
en pista, la fórmula establida en el plec per al criteri preu assigna 
puntuacions mínimes, encara que no es realitze cap baixa econòmica 
en l’oferta, el que limita la importància relativa d’aquest criteri i per 
tant,  la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa, fet que 
no s’ajusta als principis generals de contractació del sector públic 
enunciats en l’article 1 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

b) En l’expedient de contractació de subministrament i instal·lacions de 
carpes Moto GP no consta que s’haguera produït la resolució 
d’adjudicació del contracte per l’òrgan de contractació en què es 
motiva la seua decisió, fet que contradiu la regla 35a.6.e) de les 
instruccions de contractació. 

c) En els contractes d’“Assistència mèdica en pista” i de “Serveis de 
seguretat”, s’han prestat els serveis sense cobertura contractual, el 
que incompleix els preceptes continguts en la regla 1a de les 
instruccions de contractació. 

Recomanacions 

En l’Informe es recullen diverses recomanacions amb la finalitat de 
millorar la gestió econòmica i financera del CMPE, de les quals destaquen 
les següents: 
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- Amb caràcter previ al lliurament gratuït d’entrades, ha de 
fonamentar-se la idoneïtat de la seua concessió i l’òrgan competent 
l’ha d’aprovar. 

- En tots els contractes ha de constar un certificat que acredite que hi 
ha fons suficients per a atendre els pagaments derivats de l’execució 
dels contractes i en les factures hauria de constar la data en què es 
presta conformitat a aquestes. 

- El CMPE ha de reorganitzar el departament de contractació, 
introduint mecanismes de control intern, amb la finalitat de garantir 
que en la tramitació dels expedients de contractació futurs no es 
produïsquen els incompliments de la normativa vigent que es posen 
de manifest en l’Informe. 

- El CMPE ha de precisar amb major rigor els elements que determinen 
les qualitats intrínseques dels licitadors, per a l’avaluació de la 
solvència tècnica i professional en l’accés a les contractacions, de 
manera que solament s’apliquen com a criteris d’adjudicació aquells 
en què no concórrega la circumstància esmentada. 

- En els expedients de contractació s’ha de formalitzar un document 
específic que certifique que els subministraments o els serveis s’han 
realitzat d’acord amb el que es disposa en els plecs de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca 
als lectors i als mitjans de comunicació. No obstant això, l’Informe complet es troba accessible 
en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
(www.sindicom.gva.es). Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball 
realitzat.
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA  

Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un 
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 
disposa l’article 6 de l’LSC,1 i d’acord amb el que preveu el Programa Anual 
d’Actuació de 2018, ha planificat i executat una fiscalització de seguretat 
raonable que permeta expressar una opinió sobre la gestió contractual del 
Circuit del Motor i Promoció Esportiva (CMPE) durant 2017 per veure si és 
conforme, en tots els aspectes significatius, amb les normes de 
contractació aplicables. 

En combinació amb la fiscalització de la contractació, hem portat a terme 
un control formal de la rendició de comptes de l’exercici 2017, a fi de 
comprovar si la formalització, aprovació i rendició són les adequades. 

2. RESPONSABILITAT DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL CMPE EN 
RELACIÓ AMB ELS COMPTES ANUALS I AMB EL COMPLIMENT DE LA 
LEGALITAT 

El Consell d’Administració del CMPE ha de garantir que les activitats de 
contractació i la informació relacionada que mostren els seus comptes 
anuals són conformes amb les normes que hi són d’aplicació. En el mateix 
sentit, és responsable d’establir els sistemes de control intern que 
considere necessaris per a garantir que les seues activitats estiguen lliures 
d’incompliments legals i d’incorreccions materials degudes a frau o error. 

L’òrgan esmentat és també responsable de formular i aprovar els comptes 
anuals del CMPE 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 que hi és d’aplicació, que s’identifica en la nota 2 
de la memòria, i del control intern que considere necessari per a permetre 
la preparació dels comptes anuals lliures d’incorrecció material, deguda a 
frau o error. 

Els comptes anuals del CMPE de l’exercici 2017, que s’adjunten com a 
annex I a aquest Informe, van ser formulats pel Consell d’Administració 
el dia 26 de març de 2018, aprovats per la Junta General d’Accionistes i 
presentats a la Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat, d’acord amb la normativa d’aplicació, el dia 29 de juny de 
2018. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre la legalitat de les operacions de contractació efectuades pel CMPE en 

                                                
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) 
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l’exercici 2017, basada en la fiscalització realitzada. Per a fer-ho, 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 per Consell de la Sindicatura recollides en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes.  

Aquests principis exigeixen el compliment dels requeriments d’ètica, així 
com la planificació i execució de la fiscalització a fi d’obtenir una seguretat 
raonable que la gestió de l’activitat contractual ha sigut conforme, en els 
seus aspectes significatius, amb la normativa aplicable. 

Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d’auditoria sobre la legalitat de les operacions de contractació 
revisades. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d’incompliments significatius de la 
legalitat. A l’hora d’efectuar les dites valoracions del risc, l’auditor té en 
compte el control intern rellevant per a garantir l’esmentat compliment, 
a fi 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 de l’Entitat. 

Pel que fa al control formal, la revisió efectuada s’ha limitat bàsicament a 
aplicar procediments analítics i activitats d’indagació. No s’ha realitzat 
una auditoria financera, de manera que les conclusions del treball 
proporcionen solament seguretat limitada. 

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar l’opinió amb excepcions sobre el 
compliment de la legalitat en l’activitat contractual, així com les 
conclusions del control formal de la rendició de comptes. 

4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

4.1 Fonaments de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2017 s’han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació: 

a) En l’expedient de contractació 1/2017, la fórmula establida en el plec 
de condicions per al criteri preu assigna puntuacions mínimes, 
encara que no es realitze cap baixa econòmica en l’oferta, fet que 
limita la importància relativa d’aquest criteri i, per tant, la selecció 
de l’oferta econòmicament més avantatjosa, i no s’ajusta als 
principis generals de contractació del sector públic enunciats en 
l’article 1 de l’LCSP. 

b) En l’expedient de contractació 1/2017 s’ha establit una clàusula que 
regula un període de prova de tres mesos durant els quals CMPE 
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podrà rescindir unilateralment el contracte i que no s’ajusta a cap de 
les causes enunciades en l’article 223 de l’LCSP, que estableix les 
causes taxades per a la resolució dels contractes. 

c) L’expedient de contractació 2/2017 no admet la recepció d’ofertes 
mitjançant correu postal i exigeix que es presenten en les oficines 
del CMPE, fet que representa un incompliment dels principis 
informadors de la contractació pública regulats en l’article 1 de 
l’LCSP, en particular els relatius als principis de llibertat d’accés a les 
licitacions i publicitat dels procediments (apartat 6 de l’apèndix de 
l’Informe) 

d) En l’expedient de contractació 4/2017 no consta que s’haguera 
produït la resolució d’adjudicació del contracte per l’òrgan de 
contractació ni que s’haja motivat la decisió, fets que incompleixen 
la regla 35a.6.e) de les instruccions de contractació (apartat 6 de 
l’apèndix de l’Informe). 

e) En els expedients 6/2017 i 7/2017 no s’ha formalitzat el contracte 
corresponent, fet que incompleix la regla 42a de les instruccions de 
contractació (apartat 6 de l’apèndix de l’Informe). 

f) En els expedients 6/2017 i 7/2017 no se li ha sol·licitat a l’adjudicatari 
la documentació requerida d’estar al corrent en el compliment de les 
seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb 
l’article 151.2 de l’LCSP (apartat 6 de l’apèndix de l’Informe). 

g) En els contractes d’“Assistència mèdica en pista” i de “Serveis de 
seguretat”, s’han prestat els serveis sense cobertura contractual, fet 
que incompleix la regla primera de les instruccions de contractació, 
que estableix l’obligatorietat d’ajustar-se a determinats principis i 
d’assegurar una utilització eficient dels fons destinats a adquirir 
béns i contractar serveis, mitjançant la salvaguarda de la lliure 
competència i la selecció i adjudicació dels contractes a qui presente 
l’oferta econòmicament més avantatjosa (apartat 6 de l’apèndix de 
l’Informe). 

4.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

En la nostra opinió, excepte pels fets que es descriuen en l’apartat 4.1 
“Fonaments de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació”, les 
activitats realitzades i la informació que mostren els comptes anuals de 
l’exercici 2017 en relació amb la contractació són conformes, en els 
aspectes significatius, amb la normativa que hi és d’aplicació. 

En l’apèndix s’inclou un detall d’aquelles observacions relacionades amb 
la fiscalització de la contractació que, encara que no són significatives ni 
afecten l’opinió, considerem que poden ser d’interés per als usuaris 
d’aquest Informe de fiscalització. 
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5. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

Tot seguit es recullen els aspectes més significatius relacionats amb la 
revisió per veure si la formalització, aprovació i rendició dels comptes 
anuals del CMPE de l’exercici 2017 són les adequades: 

a) La nota 2.d) de la memòria, relativa als aspectes crítics de la valoració 
i estimació de la incertesa relativa al compliment del principi 
comptable d’empresa en funcionament, indica que el CMPE ha 
incorregut en pèrdues significatives durant l’exercici 2017, fet que, 
juntament amb les pèrdues produïdes en exercicis anteriors, ha 
afectat negativament la seua situació financera i patrimonial. En el 
mateix sentit, de la informació dels comptes anuals es desprén 
l’existència d’un fons de maniobra negatiu de 3.840.235 euros en la 
data de tancament de l’exercici. 

 Cal fer notar, però, que el patrimoni net del CMPE és superior a la 
meitat del seu capital social, motiu pel qual es troba en situació 
d’equilibri patrimonial, com a conseqüència de l’Acord del Consell de 
28 de juliol de 2017, pel qual es va acordar aportar a fons propis una 
part del deute que manté amb la Generalitat, destinats a compensar 
resultats negatius d’exercicis anteriors i reserves negatives a 31 de 
desembre de 2016, per un import total de 21.249.956 euros. 

 Aquests factors d’incertesa es troben mitigats, com recull 
l’esmentada nota de la memòria, pel suport financer de la 
Generalitat. 

b) La nota 6 de la memòria informa que els terrenys sobre els quals s’ha 
construït el circuit de velocitat són propietat de la Generalitat, que 
no se n’ha formalitzat cap cessió i que els accessos i terrenys 
adjacents al circuit són propietat del CMPE. En aquest context, no 
s’han comptabilitzat correctament els dits actius, ni s’ha pogut 
estimar la vida útil de les inversions realitzades en els dits terrenys. 

c) Segons informa la nota 8 de la memòria, en data de 15 de desembre 
de 2017, per acord del Consell es va aprovar una ampliació de capital 
social de CMPE per import de 8.498.959 euros, mitjançant l’emissió 
de noves accions nominatives de 1.128 euros de valor nominal 
cadascuna. El capital social s’ha fixat en 28.280.961 euros, dividit en 
25.060 accions nominatives de 1.128 euros de valor nominal 
cadascuna, totes íntegrament subscrites i desemborsades. En data de 
31 de desembre de 2017 aquesta ampliació de capital està pendent 
de desemborsament en la seua totalitat i de ser inscrita en el Registre 
Mercantil. 

d) De la lectura de la informació de la nota 13 de la memòria es desprén 
que el CMPE ha incomplit els terminis de pagament previstos en 
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l’LMOC,2 ja que el període mitjà de pagament a proveïdors en les 
operacions comercials ha sigut de 130 dies, la ràtio d’operacions 
pagades, de 72 dies i la ràtio d’operacions pendents de pagament, de 
138 dies. Cal fer notar, però, que el període mitjà de pagament 
esmentat no coincideix amb el que s’ofereix en la pàgina web de la 
Intervenció General. 

6. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D’ALTRES REQUERIMENTS 
LEGALS I REGLAMENTARIS 

En la fiscalització s’ha observat un incompliment significatiu de la 
normativa que hi és d’aplicació, segons el qual, igual com en exercicis 
anteriors, el CMPE no ha obtingut ingressos suficients per a cobrir les 
seues despeses i inversions. Per tant, no s’ajusta als principis financers i 
pressupostaris establits en l’article 6 del DLSPE.3 En aquest context, en 
l’exercici 2017 va obtenir ingressos per a cobrir el 64,1% de les seues 
despeses i inversions. 

7. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització, cal efectuar les recomanacions 
que s’indiquen tot seguit i destacar-ne prèviament les que no han sigut 
ateses de l’informe referit a l’exercici 2011, que és l’últim en el qual es va 
realitzar una fiscalització específica del CMPE: 

a.1) S’hauria de documentar formalment la cessió al CMPE dels terrenys 
en què es troba ubicat el Circuit de Velocitat, de manera que es 
concreten els termes i condicions d’aquesta. 

a.2.) En les factures hauria de constar la data en què es presta la 
conformitat a aquestes 

a.3) Per a millorar la gestió contractual, el CMPE hauria d’implantar les 
següents recomanacions: 

- Que es numeren de manera seqüencial els expedients de 
contractació per facilitar-ne la referència. 

- Que amb caràcter previ a la formalització de l’acta de recepció, 
el departament tècnic emeta un informe en el qual es faça 
constar la conformitat amb la prestació rebuda. 

                                                
2  Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 

les operacions comercials. 

3  Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Econòmic i 
Financer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. 
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- Que les actes de recepció s’emeten i l’acceptació de les factures 
dels adjudicataris es realitze una vegada finalitzades totes les 
actuacions previstes contractualment. 

- Que s’implante una aplicació informàtica per al registre, amb 
una numeració correlativa, de tots els expedients de contractes 
menors, que permeta emetre informes i llistes de gestió per a 
cadascuna de les seues característiques. 

a.4) Amb caràcter previ al lliurament gratuït d’entrades, ha de 
fonamentar-se la idoneïtat de la seua concessió i l’òrgan competent 
l’ha d’aprovar. 

a.5) Per a la millora del seu perfil de contractant s’haurien de tenir en 
compte els aspectes següents: 

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

- S’hauria de mantenir publicada en el perfil de contractant la 
informació històrica referida als expedients de contractació 
tramitats. 

- Convé 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. 

- Haurien de constar les dades de contacte i la identificació del 
personal responsable. 

a.6) En tots els contractes ha de constar un certificat que acredite que hi 
ha fons suficients per a atendre els pagaments derivats de l’execució 
dels contractes. 

Les següents són recomanacions sobre altres aspectes que s’han posat de 
manifest en la fiscalització de l’exercici: 

b.1) S’hauria de revisar la imputació de l’amortització acumulada als 
diferents elements perquè no es produïsquen situacions com la 
referida al saldo del compte 2800 “Amortització acumulada 
immobilitzat intangible general”, en la qual s’ha imputat a l’epígraf 
de “Patents, llicències, marques i similars” del balanç, tot i que es 
corresponen a elements donats de baixa o a aplicacions 
informàtiques. 

b.2) El CMPE ha de reorganitzar el departament de contractació i introduir 
mecanismes de control intern, a fi de garantir que en la tramitació 
dels expedients de contractació futurs no es produïsquen els 
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incompliments de la normativa vigent que es posen de manifest en 
l’Informe (apartat 3 de l’apèndix 1 de l’Informe). 

b.3) Amb la finalitat de facilitar l’operativitat de la contractació, seria 
recomanable que la delegació de competències del Consell 
d’Administració per a la tramitació dels expedients de contractació 
es realitzara almenys anualment, i no per a cada contracte (apartat 6 
de l’apèndix de l’Informe). 

b.4) El CMPE hauria de promoure que els documents dels expedients de 
contractació foren signats electrònicament, a fi d’expressar la 
identitat de les persones que signen cadascun i els càrrecs que 
ocupen, com també la data en la qual s’efectua la signatura (apartat 
6 de l’apèndix de l’Informe). 

b.5) Amb la finalitat de garantir la inserció de la publicitat de les 
licitacions dels contractes en el perfil del contractant s’ha de 
sol·licitar un certificat digital emés per alguna de les entitats incloses 
en la llista de prestadors d’aquests serveis (apartat 6 de l’apèndix de 
l’Informe). 

b.6) El CMPE ha de precisar amb major rigor els elements que determinen 
les qualitats intrínseques dels licitadors, per a avaluar la solvència 
tècnica i professional en l’accés a les contractacions, de manera que 
solament s’utilitzen com a criteris d’adjudicació aquells en els quals 
no concórrega la circumstància esmentada. 

b.7) En els expedients de contractació s’ha de formalitzar un document 
específic que certifique que els subministraments o els serveis s’han 
realitzat d’acord amb el que es disposa en els plecs de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques (apartat 6 de l’apèndix 
de l’Informe). 
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APÈNDIX OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN L’OPINIÓ SOBRE LA 
CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d’aplicació 

En l’exercici 2017 la contractació del CMPE estava subjecta a l’LCSP,4 ja que 
té la consideració de poder adjudicador que no és Administració Pública, 
segons que es defineix en els articles 3.3 de l’LCSP. 

En conseqüència, en la preparació dels contractes el CMPE ha de seguir les 
regles establides en l’article 137 de l’LCSP, mentre que en la seua 
adjudicació s’aplica el que es preveu en l’article 190 de l’LCSP per als 
contractes subjectes a regulació harmonitzada i en l’article 191 de l’LCSP 
per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 

En la gestió contractual del CMPE s’apliquen les regles generals que són 
aplicables a tot el sector públic, així com determinades directives del 
Parlament Europeu i del Consell en matèria de contractació, per la part o 
matèria no transposada a l’ordenament jurídic espanyol.5 

2. Instruccions de contractació 

Les instruccions internes de contractació vigents durant l’exercici 2017 
van ser aprovades pel Consell d’Administració del CMPE el dia 25 de març 
de 2013. L’anàlisi que n’hem fet ha posat de manifest les irregularitats 
següents: 

- No apareixen mencionades les quanties màximes per a la utilització 
dels contractes menors i els procediments negociats, de fet no es 
diferencia entre els dos. 

- Les instruccions no s’han adaptat al que es preveu en la disposició 
addicional segona de l’LMFGA6 pel que fa als contractes menors.  

- No s’han incorporat a les instruccions les modificacions establides 
per donar publicitat a determinats contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada, així com les modificacions establides en 
l’LCSP per diverses normes legals.7 

                                                
4  Llei de Contractes del Sector Públic, el text refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

5  Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a 
l’adjudicació de contractes de concessió, i Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública. 

6  Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i 
d’Organització de la Generalitat. 

7  Acord de 27 de gener de 2017, del Consell, pel qual s’estableixen les instruccions per donar 
publicitat a determinats contractes no subjectes a regulació harmonitzada, com les 
modificacions establides en l’LCSP, amb motiu de la publicació de la Llei 2/2015, de 30 de març, 



Informe de fiscalització del Circuit del Motor i Promoció Esportiva. Exercici de 2017 

11 

- No es mencionen els diferents procediments d’adjudicació recollits 
en l’LCSP. 

- No es recull l’obligació de sol·licitar als adjudicataris la documentació 
requerida d’estar al corrent en el compliment de les seues 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

Cal indicar, però, que el Consell d’Administració del CMPE va aprovar unes 
noves instruccions de contractació el 26 de desembre de 2017, en les quals 
es mencionen les quanties màximes per a la utilització dels contractes 
menors i els procediments d’adjudicació de l’LCSP. 

3. Perfil de contractant 

El perfil de contractant es troba ubicat en la seu electrònica del CMPE, per 
mitjà de la qual s’accedeix a la Plataforma de Contractació de l’Estat. 

En la revisió del perfil de contractant, hem d’indicar que el CMPE compleix, 
amb caràcter general, amb la normativa aplicable, encara que considerem 
que s’haurien de tenir en compte els aspecte següents per a millorar-lo. 

- 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 l’LRJSP,8 pel que fa a l’autenticitat i integritat dels 
documents electrònics publicats. 

- Es recomana que es mantinga publicada en el perfil de contractant 
la informació històrica referida als expedients de contractació 
tramitats. 

- 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. 

4. Organització del departament de contractació 

El CMPE disposa d’un empleat que assumeix tota la responsabilitat de la 
gestió de l’àrea de contractació, així com la relativa als aspectes jurídics 
en general. Com a conseqüència, s’acumula en el dit empleat la 
responsabilitat pel que fa a la majoria de tràmits de les distintes fases dels 
procediments d’adjudicació. 

                                                
de desindexació de l’economia espanyola, desenvolupada pel Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, 
pel qual es desenvolupa l’esmentada Llei 2/2015, que modifica en profunditat el règim de revisió 
de preus i amplia l’àmbit d’aplicació als contractes del sector públic, així com les modificacions 
produïdes amb l’aprovació de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
(disposició final novena), entre altres. 

8  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
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La situació descrita determina que es produïsquen incorreccions 
significatives de la legalitat que no són detectades per la persona que 
gestiona els contractes. En conseqüència, es recomana reorganitzar el 
departament de contractació, en el qual és fonamental que s’establisquen 
mecanismes de control intern que permeten revisar l’adequació dels 
tràmits realitzats a la legalitat vigent. 

5. Contractes formalitzats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada pel CMPE i contrastada amb 
l’obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, s’ha 
elaborat el quadre següent, en el qual s’indica el nombre i import dels 
contractes formalitzats en 2017, detallats per tipus i procediment 
d’adjudicació. 

Quadre 1. Contractes formalitzats en l’exercici 

Tipus de 
contractes 

Procediment 
d’adjudicació 

Import d’adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Nombre de 
contractes 

 Obert 393.948 93,3% 2 66,7% 

Subministraments Negociat 28.300 6,7% 1 33,3% 

 Subtotal 422.248 100,0% 3 100,0% 

 Obert 286.431 63,8% 3 42,9% 

Serveis Negociat 162.273 36,2% 4 57,1% 

 Subtotal 448.704 100,0% 7 100,0% 

Total 870.952  10  

En la revisió del compliment de les obligacions de tramesa d’informació al 
Registre de Contractes s’ha posat de manifest que la informació 
contractual s’ha comunicat en un termini superior als quinze dies 
establits en l’ORGC.9 S’ha comprovat, d’altra banda, que no s’ha comunicat 
a la Sindicatura de Comptes la informació referida a l’article 29 de l’LCSP. 

6. Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar si s’ha realitzat adequadament la tramitació de la 
contractació efectuada pel CMPE en l’exercici 2017, s’ha seleccionat la 
mostra detallada en el quadre següent elaborat en euros, que representa 
un 94,1% de l’import total dels contractes formalitzats en l’exercici, en el 

                                                
9  Ordre 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual es 

dicten les normes de funcionament i comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de 
la Generalitat. 
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qual els nombres de referència s’han donat en el marc de la fiscalització 
realitzada. 

Quadre 2. Mostra d’expedients de contractació formalitzats en 2017 

Núm. Proc.  
adjud. 

Objecte Preu  
adjud. 

1/2017 A Serveis mèdics durant l’activitat en pista 371.548 

2/2017 A Arrendament pantalles gegants Moto GP 84.876 

3/2017 A Estructures multidireccionals Moto GP 172.590 

4/2017 NS Subministrament i instal·lació carpes Moto GP 67.673 

5/2017 NP Motors enrotllables, persianes i boxs 25.370 

6/2017 NS Pintura pianos pista 29.740 

7/2017 NS Pintura escapatòries pista 39.490 

Total 791.287 

S’ha efectuat, així mateix, el seguiment dels contractes del “Servei 
d’assistència mèdica de pista”, formalitzat en l’exercici 2012; així com els 
contractes de “Transport de malalts i accidentats en ambulància” i 
“Prestació de serveis de seguretat”, formalitzats en 2016, que han estat 
vigents durant 2017. 

En el marc de la fiscalització realitzada s’ha revisat també una mostra dels 
contractes menors formalitzats per l’Entitat en l’exercici 2017. 

El treball realitzat ha consistit a comprovar que la tramitació dels 
contractes s’ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i la 
comptabilització adequada de la despesa. S’ha posat especial èmfasi en 
l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la seua baremació i la valoració en els 
procediments d’adjudicació que ho requerisquen segons l’LCSP. 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable, que s’han descrit 
en l’apartat 4.1 de l’Informe, referit al fonament de l’opinió amb 
excepcions relativa a la contractació. Altres aspectes i observacions 
derivats de la revisió de la contractació, i que, si és el cas, els responsables 
de l’Entitat hauran de tenir en compte es comenten tot seguit. 

7. Observacions sobre els contractes formalitzats en 2017 

Com a resultat de la revisió efectuada es poden formular els 
incompliments següents de la normativa aplicable, que s’han posat de 
manifest amb caràcter general, pel que fa als contractes formalitzats en 
l’exercici 2017: 



Informe de fiscalització del Circuit del Motor i Promoció Esportiva. Exercici de 2017 

14 

- No consta en els expedients revistats el certificat del departament 
d’administració acreditatiu de l’existència de recursos suficients a 
què fa referència la regla 27a.2.b) de les instruccions de contractació. 

- No consta en els expedients revisats, l’aprovació de l’expedient de 
contractació, exigible segons la regla 27a.2 de les instruccions del 
CMPE. 

- No es garanteix que s’haja realitzat la inserció de la publicitat de la 
licitació del contracte en el perfil del contractant, segons el que 
disposa la regla 29a de les instruccions de contractació, en la mesura 
en què no consta un certificat digital que ha de ser emés per alguna 
de les entitats incloses en la llista de prestadors de serveis de 
certificació digital. És important que aquest tràmit s’acredite 
adequadament, ja que la publicitat en el perfil del contractant és 
l’únic requisit exigible per a garantir el compliment del principi de 
publicitat. 

- Les signatures que apareixen en els documents que integren 
l’expedient haurien d’anar acompanyades del nom i el càrrec de la 
persona signatària, així com de la data en la qual s’efectua la 
signatura, a fi de garantir els principis de les adjudicacions recollits 
en la regla 30a de les instruccions de contractació. Aquesta 
circumstància es corregiria en el moment en què els documents 
foren signats electrònicament, que seria l’opció més adequada. 

- En els expedients no hi ha cap document que certifique que els 
subministraments o els serveis s’han realitzat d’acord amb el que es 
disposa en els plecs de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques, a fi de garantir l’objecte dels contractes, tal com regula la 
regla 13a de les instruccions de contractació. 

Pel que fa als expedients 5/2017, 6/2017 i 7/2017 es poden mencionar els 
incompliments següents de la normativa vigent: 

- L’informe de necessitat no està aprovat per l’òrgan de contractació 
del CMPE, que és el seu director general i un dels consellers per 
delegació del Consell d’Administració. Aquesta circumstància 
determina que no hi haja en l’expedient una ordre expressa d’inici 
d’aquest, subscrita per l’òrgan de contractació. Això incompleix 
l’article 109.1 de l’LCSP. 

- El plec de clàusules administratives no està aprovat per l’òrgan de 
contractació del CMPE, fet que incompleix el que es disposa en 
l’article 115.4 de l’LCSP. 

- S’incompleix l’article 151.4 de l’LCSP perquè en alguns supòsits en 
l’exercici 2018 no es publica l’adjudicació en el perfil del contractant 
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de manera simultània a la notificació als licitadors, sinó que aquest 
tràmit es realitza amb un endarreriment notable. 

- No es compleix amb el que es disposa en l’article 4 de l’ORCG, en el 
qual s’estableix un termini de quinze dies hàbils des del següent al 
de la formalització del contracte per a comunicar-lo al Registre de 
Contractes. 

- Se supera el termini per al pagament establit en l’article 4.1 de 
l’LMOC, encara que s’ha de fer constar que en els expedients 6/2017 
i 7/2017 el proveïdor ha superat àmpliament el termini per a la 
presentació de factura des de la recepció del subministrament. 

- En les factures no s’han emplenat tots els camps que figuren en 
segell preparat per a deixar constància de la revisió d’aquestes, sense 
que es tinga constància de la data en què s’ha revisat. 

Pel que fa a cadascun dels expedients de contractació de l’exercici 2017 
revisats cal formular les observacions següents: 

a) Expedient 1/2007: Serveis mèdics durant l’activitat en pista 

 Es tracta d’un contracte de serveis amb un valor estimat de 817.406 
euros i l’adjudicació del qual es realitza seguint un procediment 
obert, d’acord amb els criteris següents que s’estableixen en el plec 
de clàusules administratives: 

- El preu, valorat en un màxim de 60 punts, que al seu torn es 
subdivideix en tres criteris més; es distingeix el preu per hora 
del metge, el preu per hora de l’infermer i el preu per hora del 
cap mèdic. 

- La valoració de l’equip humà proposat pels licitadors, amb una 
puntuació màxima de 20 punts. 

- Millores ofertades, valorades amb un màxim de 20 punts. 

 L’anàlisi dels criteris d’adjudicació esmentats permet formular les 
consideracions següents: 

-  Pel que fa al criteri del preu, les fórmules que s’estableixen en 
el plec de clàusules administratives per a calcular la valoració 
de cada licitador assignen una puntuació mínima, encara que 
no es realitze cap baixa econòmica en l’oferta. Aquesta 
circumstància significa limitar la rellevància del criteri, que es 
redueix a 47 punts, en lloc dels seixanta establits. 

- El criteri d’adjudicació de “valoració de l’equip humà” avalua la 
titulació acadèmica dels integrants de l’equip, la disposició de 
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llicències reglamentàries i la qualificació i experiència en 
assistència sanitària d’emergència. L’anàlisi d’aquests aspectes 
posa de manifest que no es justifica si es tracta de qualitats 
intrínseques del licitador que haurien d’haver-se considerat 
com a requisit per a contractar amb l’Entitat, en l’avaluació de 
la solvència tècnica i professional, per la qual cosa no es 
podrien considerar com a criteris d’adjudicació. 

- Les millores no delimiten exactament sobre quins elements i en 
quines condicions es poden presentar, per tant, no es té en 
compte el que es disposa en l’article 147.2 de l’LCSP. 

 El plec de prescripcions tècniques regula aspectes que haurien 
d’haver-se definit exclusivament en el plec de clàusules 
administratives, segons el que es disposa en l’article 68.3 de 
l’RGLCAP.10 Entre aquests aspectes es troben els relatius a la definició 
de la solvència tècnica i professional del licitador, o l’obligació de 
subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil. 

 La clàusula 7a del plec de clàusules administratives, que regula la 
duració del contracte, indica l’existència d’un període de prova de 
tres mesos durant els quals CMPE podrà rescindir unilateralment el 
contracte. Es considera que aquesta clàusula atorga una prerrogativa 
desproporcionada en favor de l’entitat contractant, ja que no 
necessita cap motivació per a adoptar la dita rescissió. Pel que fa a 
això, cal indicar que no es correspon amb cap de les causes previstes 
en l’article 223 de l’LCSP per a la resolució dels contractes, i que en 
tot cas ha d’obeir a motius justificats. 

 L’anunci de la licitació del contracte en el DOUE no indica els criteris 
per a la selecció del contractista, de manera que no es compleix amb 
el que es disposa en l’article 150.5 de l’LCSP, que exigeix que els 
criteris elegits i la seua ponderació s’indiquen en l’anunci de licitació, 
en cas que s’haja de publicar. 

 En el certificat d’entrada de proposicions no consta la identitat de la 
persona que el signa. Pel que fa a això, és ineludible la necessitat de 
garantir la identitat de la persona o empleat públic que acredita el dit 
acte, mitjançant la utilització de la signatura electrònica 
corresponent. 

 No s’ha tramés a la Sindicatura de Comptes la informació a què 
obliga l’article 29.1 de l’LCSP. 

                                                
10  Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 



Informe de fiscalització del Circuit del Motor i Promoció Esportiva. Exercici de 2017 

17 

 
b) Expedient 2/2017: Arrendament pantalles gegants Moto GP 

 Es tracta d’un contracte de subministraments, amb un valor estimat 
de 119.000 euros i l’adjudicació del qual es realitza seguint un 
procediment obert. 

 En la clàusula 11a del plec de condicions administratives es disposa 
que no s’admet la recepció d’ofertes mitjançant correu postal, 
s’exigeix la presentació en les oficines del CMPE i es rebutja qualsevol 
oferta que no es realitze d’aquesta manera. Cal fer notar, però, que 
no hi ha constància que s’haguera rebutjat cap oferta com a 
conseqüència d’aquest requisit. 

 L’establiment de la limitació esmentada per a la presentació 
d’ofertes representa un incompliment dels principis informadors de 
la contractació pública regulats en l’article 1 de l’LCSP, en particular 
els relatius als principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat 
i transparència dels procediments, que han de presidir la 
contractació pública. 

 Entre els criteris d’adjudicació apareix el del preu o oferta econòmica, 
que es valora amb un màxim de 70 punts en el plec de clàusules 
administratives, encara que la fórmula que s’estableix per a calcular 
la valoració de cada licitador assigna una puntuació mínima, fins i 
tot quan no es realitze cap baixa econòmica en l’oferta, 
circumstància que representa limitar la rellevància del criteri, que es 
redueix a 60 punts, en lloc dels 70 establits. 

 El plec de clàusules administratives apareix amb una signatura 
única, sense que aparega identificada la persona que formalitza 
aquest tràmit, mentre que en el plec de prescripcions tècniques no 
apareix cap signatura. 

 Cal destacar que els dos plecs han d’estar signats per l’òrgan de 
contractació, d’acord amb la regla 28a de les instruccions de 
contractació, que per delegació del Consell d’Administració eren el 
director general i un dels consellers, així doncs, els haurien d’haver 
signat de manera mancomunada. 

c) Expedient 3/2017: Subministrament d’estructures multidireccionals Moto 
GP 

 Es tracta d’un contracte de subministraments amb un valor estimat 
de 176.109 euros, l’adjudicació del qual es realitza seguint un 
procediment obert, en el qual s’utilitza un únic criteri que és el preu, 
d’acord amb el plec de clàusules administratives. 
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 Cal destacar que els plecs de clàusules administratives i de 
condicions tècniques han d’estar signats per l’òrgan de contractació 
d’acord amb la regla 28a de les instruccions de contractació, que per 
delegació del Consell d’Administració eren el director general i un 
dels consellers, que haurien d’haver-los signat de manera 
mancomunada. 

 A més de la publicitat en el perfil de contractant, s’ha enviat 
mitjançant correu electrònic sol·licitud a tres empreses perquè 
presenten una proposició a aquest contracte encara que només un 
licitador ha presentat una oferta. 

 En el certificat d’entrada de proposicions no consta la identitat de la 
persona que el firma. Pel que fa a això, és ineludible la necessitat de 
garantir la identitat de la persona o empleat públic que acredita el dit 
acte. 

 La resolució d’adjudicació del contracte té lloc el 29 de setembre de 
2017 i l’aprova únicament el director general del CMPE. Això no 
obstant, d’acord amb l’acta del Consell d’Administració del 15 de 
juny de 2017, per a aquest contracte es deleguen les facultats de 
l’òrgan de contractació en favor del director general i un dels 
consellers i s’exigeix la seua signatura de manera mancomunada, de 
manera que la resolució d’adjudicació l’haurien d’haver subscrita les 
dues persones delegades. 

d) Expedient 4/2017: Subministrament i instal·lació de carpes Moto GP 

 Es tracta d’un contracte de subministraments amb un valor estimat 
de 67.000 euros i que s’adjudica seguint un procediment negociat 
sense publicitat. 

 En l’expedient falten documents bàsics que són obligatoris i que, a 
més, figuren en les mateixes instruccions de contractació del CMPE. 
En particular, no consten, entre altres, els documents següents: 

-  El plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions 
tècniques, els qual són obligatoris per a tot contracte amb valor 
estimat superior a 50.000 euros, segons regula la regla 28a.1 de 
les instruccions de contractació. Aquests plecs els ha d’aprovar 
l’òrgan de contractació del CMPE. 

- Qualificació de la documentació acreditativa dels requisits 
previs per a la contractació amb el sector públic, a realitzar en 
aquest expedient pel coordinador del departament jurídic, 
d’acord amb la regla 35a.6.a) de les instruccions de contractació, 
així com la proposta d’adjudicació que haurà d’efectuar el 
coordinador esmentat, com disposa la regla 35a.6.d) de les 
instruccions. 
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- No hi ha constància en l’expedient que s’haja produït la 
resolució de l’adjudicació del contracte per l’òrgan de 
contractació, amb motivació de la seua decisió, d’acord amb la 
regla 35a.6.e) de les instruccions. L’adjudicació del contracte és 
una part essencial del procediment de contractació que ha de 
ser aprovada per l’òrgan de contractació i notificar-se als 
candidats o licitadors, a fi que puguen interposar el recurs 
pertinent en defensa dels seus drets. 

e) Expedient 5/2017: Subministrament i instal·lació de 86 motors per a les 
portes intermèdies dels boxs. 

 Es tracta d’un contracte de subministraments amb un valor estimat 
de 27.500 euros. Quant al procediment d’adjudicació, cal indicar que 
en l’informe jurídic i en els anuncis d’adjudicació i de formalització 
s’indica que el procediment d’adjudicació es fa mitjançant les 
instruccions de contractació, procediment d’adjudicació que no està 
recollit en l’LCSP. 

 En l’anàlisi de l’expedient del contracte s’han detectat els 
incompliments següents de la normativa aplicable: 

- En el plec de clàusules administratives no apareixen els mitjans 
per a acreditar la solvència tècnica o professional dels 
empresaris que opten a l’adjudicació, fet que incompleix 
l’article 77.3 de l’LCSP. Tampoc s’indica l’import que ha de 
cobrir la pòlissa de responsabilitat civil que s’estableix com a 
mitjà per a acreditar la solvència econòmica i financera, fet que 
incompleix l’article 75.3 de l’LCSP. 

- Entre la documentació que aporta l’adjudicatari no consta en 
l’expedient la pòlissa d’assegurança, ni la documentació de 
prevenció de riscos laborals, sol·licitades en la clàusula 5a del 
plec de clàusules administratives. 

- No figura en l’expedient la data en la qual finalitza la instal·lació 
del subministrament, encara que aquest és un fet transcendent 
per a determinar el termini de pagament de conformitat amb 
l’LMOC. 

f) Expedient 6/2017: Subministrament de pintura homologada per a pintar els 
pianos 

 Es tracta d’un contracte de subministraments amb un valor estimat 
de 30.000 euros, adjudicat mitjançant un procediment negociat sense 
publicitat. 

 En l’anàlisi de l’expedient del contracte s’han posat de manifest els 
incompliments següents de la normativa aplicable: 
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- No se sol·licita cap documentació a l’adjudicatari, fet que 
incompleix l’article 151.2 de l’LCSP. 

- L’informe tècnic en què es mostra que l’oferta més econòmica 
és la de l’adjudicatari no té data, ni s’identifica la persona que 
el subscriu, ni el departament que representa. 

- No hi ha acord d’adjudicació subscrit per l’òrgan de 
contractació, fet que incompleix l’article 151.3 de l’LCSP. 

- No es formalitza el contracte corresponent, fet que incompleix 
el que es disposa en l’article 156.1 de l’LCSP. 

- No figura en l’expedient la data en la qual es rep el 
subministrament, sinó que únicament hi ha documentació 
justificativa de l’enviament, però no així de la recepció, fet 
transcendent per a determinar el termini de pagament de 
conformitat amb l’LMOC. 

g) Expedient 7/2017: Subministrament pintura homologada per a pintar les 
escapatòries i la pista 

 Es tracta d’un contracte de subministraments amb un valor estimat 
de 46.000 euros, adjudicat mitjançant un procediment negociat sense 
publicitat. 

 S’ha analitzat l’expedient del contracte i s’han posat de manifest els 
incompliments següents de la normativa aplicable: 

- S’ha comprovat que el plec de clàusules administratives té una 
data posterior a les sol·licituds d’ofertes a quatre proveïdors, fet 
que incompleix el que es disposa en l’article 115.1 de l’LCSP. 

- No se li sol·licita cap documentació a l’adjudicatari, fet que 
incompleix l’article 151.2 de l’LCSP. 

- No hi ha acord d’adjudicació subscrit per l’òrgan de 
contractació, fet que incompleix el que s’estableix en l’article 
151.3 de l’LCSP. 

- No consta en l’expedient la notificació a l’adjudicatari, en 
contra del que es disposa en l’article 151.4 de l’LCSP. 

- No es formalitza el contracte corresponent, fet que incompleix 
el que es disposa en l’article 156.1 de l’LCSP. 

En addició a la mostra de contractes formalitzats en l’exercici 2017, s’han 
seleccionat per a fer-ne la revisió els contractes següents formalitzats en 
exercicis anteriors i que estaven vigents en 2017: 
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a) Pròrroga del contracte de serveis “Assistència mèdica en pista” 

 Es tracta d’un contracte formalitzat el dia 7 de maig de 2012, per un 
període de dos anys, prorrogable per un nou període de dos anys. En 
aquest context, la pròrroga del contracte formalitzada en data de 26 
de febrer de 2016 es va realitzar incomplint el que es disposa en 
l’article 105.1 de l’LCSP, perquè no estava prevista en el plec de 
clàusules administratives. En conseqüència, entre els dies 7 de maig 
de 2016 i 11 d’octubre de 2017, data en què va entrar en vigor el 
contracte 1/2017, el servei s’ha prestat sense cobertura contractual. 

b) Pròrroga contracte de serveis “Transport de malalts i accidentats en 
ambulància” 

 S’ha revisat la documentació relativa a la pròrroga del contracte i 
s’ha comprovat que aquesta s’ha realitzat complint tots els requisits 
legals, en concret les previsions aplegades en els articles 23 i 303 de 
l’LCSP. 

c) Prestació de serveis de seguretat 

 En data 22 de juliol de 2016 es va signar un contracte per a la 
prestació de serveis de seguretat amb una durada d’un any i una 
quantia de 372.295 euros, sense que s’establisca la possibilitat de 
pròrroga. No obstant això, en la data d’aprovació d’aquest Informe, 
encara no s’ha adjudicat el nou contracte, motiu pel qual el servei 
mencionat es presta sense cobertura contractual. 

8. Contractes menors formalitzats en l’exercici 2017 

Els contractes menors, de conformitat amb l’article 138.3 de l’LCSP i amb 
l’apartat 4.1.1 de les instruccions de contractació, són aquells d’import 
inferior a 50.000 euros, quan es tracte de contractes d’obres, i 18.000 quan 
es tracte de contractes de subministraments, serveis i altres contractes. 

La tramitació dels contractes menors es limita, segons disposa l’apartat 
4.1.2 de les instruccions de contractació i l’article 111 de l’LCSP, a 
l’aprovació de la despesa i a la incorporació de la factura corresponent; a 
més s’exigeix el pressupost de les obres per als casos de contractes menors 
d’obra, sense perjuí del projecte corresponent quan les normes 
específiques ho requerisquen i l’informe de supervisió quan els treballs 
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra. 

Amb independència de les prescripcions anteriors, i dins de l’àmbit de la 
Generalitat, la disposició addicional segona de l’LMGF,11 va establir que 

                                                
11  Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i 

d’Organització de la Generalitat. 
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l’adjudicació dels contractes menors d’obres i concessió d’import igual o 
superior a 30.000 euros i la de la resta dels contractes menors d’import 
igual o superior a 6.000 euros requeriran per a la seua aprovació que 
s’hagen sol·licitat almenys tres ofertes, sempre que això siga possible. 

El CMPE ha facilitat una relació dels 28 contractes menors formalitzats 
durant l’exercici 2017, que sumen un total de 322.095 euros, en la qual s’ha 
seleccionat una mostra de deu contractes menors que, segons la relació 
facilitada, sumen 135.952 euros, encara que una vegada analitzats i 
detectada una sèrie d’errors en els imports dels contractes s’ha comprovat 
que sumen 143.354 euros. Aquesta circumstància no representa, en cap 
cas, que se superen els límits establits en l’article 138.3 de l’LCSP, perquè 
aquests tinguen la consideració de contractes menors. 

Una vegada revisats els expedients dels deu contractes menors esmentats 
s’han detectat les incidències següents: 

- En tres contractes no consta en l’expedient l’aprovació corresponent 
de la despesa per part de l’òrgan de contractació del CMPE, fet que 
incompleix l’article 111 del l’LCSP. 

- En dos contractes no hi ha constància que hagen sigut comunicats al 
Registre de Contractes, en un contracte no s’ha pogut obtenir 
evidència de la data en la qual s’ha produït la comunicació i en cinc 
contractes s’ha comprovat que la comunicació al Registre de 
Contractes s’ha produït fora del termini establit per l’article 4.1 de 
l’ORCG. 

- La despesa corresponent a un contracte, per import de 8.872 euros, 
ha sigut comptabilitzada en l’exercici 2017 quan es rep la factura 
corresponent, encara que aquest va ser aprovat en l’exercici 2016, fet 
que contravé el principi de meritació. 

- En un contracte no s’indica que l’import mensual és amb IVA inclòs 
i després de la retenció de l’IRPF. Tampoc s’hi concreta la duració, en 
nombre de mensualitats i l’import total del contracte. Aquestes 
circumstàncies representen un incompliment de l’article 87.1 i 2 de 
l’LCSP.
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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, responsables i 
direcció del Circuit del Motor i Promoció Esportiva 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 formulara al·legacions. 

Transcorregut el termini esmentat, no s’han rebut al·legacions. 
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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 16/1917, 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 3 d’octubre de 2018, va 
aprovar aquest Informe de fiscalització. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX 

Comptes anuals del comptedant 
 



 

1 
 

 
!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA,S.A.U. 

 

Informe de auditoría de regularidad contable 

Ejercicio 2017 

PLAN DE AUDITORÍAS DEL SECTOR PÚBLICO 2018 

 
 
 
  



 

2 
 

 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

Al accionista de CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A. 
 

Opinión con salvedades 
 
Hemos auditado las cuentas anuales de CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCION DEPORTIVA, S.A. 
(Sociedad Unipersonal), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.  
 
En nuestra opinión, excepto por los efectos y los posibles efectos de los hechos descritos en la sección 
“fundamento de la opinión con salvedades” de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad 
a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta 
de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo.  
 
Fundamento de la opinión con salvedades 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las 

cuentas anuales de nuestro informe. 
 
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido 
por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado 
servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de 
acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia 
de modo que se haya visto comprometida.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión con salvedades.  
 
Como se indica en las notas 4.b y 6 de la memoria adjunta, los terrenos sobre los que la Sociedad ha 
construido el circuito son propiedad de la Generalitat Valenciana, no habiéndose formalizado cesión 
alguna al respecto, a fecha de emisión del presente informe. Por este motivo, la Sociedad no puede 
asignar las inversiones realizadas en dichos terrenos, a los epígrafes de inmovilizado adecuados, así como 
calcular su valoración y estimar sus vidas útiles a efectos de determinar su correcta amortización, por lo 
que no es posible cuantificar el posible efecto que, en su caso, tendrá en las cuentas anuales adjuntas. Esta 
salvedad se incluía en el informe de auditoría del ejercicio anterior.  
 
En la nota 4.b de la memoria se indica que en el ejercicio 2005 la Sociedad modificó los porcentajes de 
amortización de determinados elementos del inmovilizado material tomando como base un estudio 
realizado por los asesores tributarios de la entidad. En el ejercicio 2008 la Sociedad obtuvo un certificado 
emitido por un tercero independiente en el que confirmaba que los porcentajes empleados a partir de 2005 
era más adecuados que los aplicados con anterioridad sin especificar los motivos por los cuales se 
justificaba el mencionado cambio de criterio. Teniendo en cuenta el elevado grado de especialización de 
los elementos del inmovilizado (boxes, gradas, palcos, paddock, helipuerto, pista,…), la Sociedad carece 
de un informe técnico motivado que justifique tal cambio de criterio. Esta salvedad se incluía en el 
informe de auditoría del ejercicio anterior.  
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Como consecuencia del proceso de fusión por absorción de la entidad Valmor Sports, S.L. en el ejercicio 
2012 la Sociedad quedó subrogada en todos los derechos y obligaciones así como en todas las relaciones 
contractuales que la entidad absorbida tenia frente a terceros. Entre dichos contratos se encontraba el 
suscrito entre Valmor Sports, S.L. y Formula One Administration Limited (FOA), el 4 de junio de 2007, 
para la promoción y organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 para el periodo 2008-2014, 
así como sus posteriores adendas. En los ejercicios 2013 y 2014 no se celebró dicho evento, pudiendo la 
FOA reclamar, de acuerdo con la cláusula 28.2 de dicho contrato, en concepto de sanción por 
incumplimiento, el importe del canon relativo a dichos ejercicios que ascendía a 36.066 miles de dólares 
por año. La Memoria adjunta no recoge información sobre la situación en la que se encuentra el citado 
contrato, ni se nos ha aportado documentación que permita precisar la existencia de posibles 
contingencias o compromisos a los que la Sociedad pudiera tener que hacer frente derivado del mismo. 
Esta salvedad se incluía en el informe de auditoría del ejercicio anterior.  
 
Durante los ejercicio 2017 y 2016 la Sociedad ha recibido una subvención de la Generalitat, socio único, 
de 2.600 miles euros en cada ejercicio, de los que 2.000 miles euros se destinan a financiar gastos de 
explotación tales como aprovisionamientos, servicios exteriores y gastos de personal. La compañía ha 
registrado estos importes en el epígrafe “Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 
ejercicio” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, en sus respectivos ejercicios. De acuerdo con la 
norma Sexta de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de 
empresas públicas que operan en determinadas circunstancias y la Norma de valoración 18º del Plan 
General de Contabilidad las citadas subvenciones deben ser registradas directamente en los Fondos 
Propios como aportación de socios. Por lo tanto, consideramos que en el ejercicio 2017 la Sociedad 
debería disminuir el epígrafe “Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias en 2.000 miles de euros e incrementar el epígrafe “Otras aportaciones de 
socios” del Patrimonio Neto en el mismo importe. Esta salvedad se incluía en el informe de auditoría del 
ejercicio anterior. 
 
Párrafo de énfasis 
 

Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención sobre la nota 6 de la memoria en la que se señala 
que los terrenos utilizados por la Sociedad son propiedad de la Generalitat, los cuales fueron adquiridos 
por expediente de expropiación. Según escrito de 8 de febrero de 2000 de la Dirección General de 
Deporte de la Generalitat, dicho expediente debe ser finalizado por la Sociedad. En base a la información 
del Consejo de Administracion y de los asesores jurídicos dicho expediente aún no se ha finalizado pero 
entienden que no se derivara coste alguno para la misma.  
 
Aspectos más relevantes de la auditoría  
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido 
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las 
cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de 
las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una 
opinión por separado sobre esos riesgos.  
 
Además de las cuestiones descritas en la sección “Fundamentos de la opinión con salvedades”, hemos 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones claves de auditoria que 
se deben comunicar en nuestro informe.  
 
Reconocimiento de ingresos 
La principal vía de ingresos para la Sociedad procede de la venta de entradas para los diferentes eventos 
que se celebran en sus instalaciones. Parte de estas entradas se venden por anticipado, por lo que 
consideramos un área de riesgo para nuestra auditoria que los ingresos facturados y no devengados estén 
incorrectamente calculados o se registren en un periodo incorrecto. 
 
Como parte de nuestro trabajo de auditoria para mitigar este riesgo, hemos analizado los controles 
aplicados por la Sociedad, realizado pruebas sustantivas sobre los ingresos facturados y no devengados, 
cuadre de la información contable con la información de ventas por eventos que facilita la plataforma 
online de ventas y pruebas de muestreo sobre transacciones individuales de ventas cotejando factura, 
contratos y cobros.  
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Por último, hemos evaluado que la Nota 12 de las cuentas anuales contiene la información requerida por 
la normativa contable aplicable. 
 
En base a los resultados de nuestras pruebas, no hemos identificado ninguna evidencia de incorrecciones 
materiales en el reconocimiento de ingresos del año. 
 
Transacciones relevantes 
Durante el ejercicio 2017 se han producido dos operaciones relevantes: una condonación de deuda para 
compensar resultados negativos de ejercicios anteriores que ha modificado la situación patrimonial de la 
Sociedad y una ampliación de capital pendiente de inscripción en el Registro Mercantil a fecha de 
emisión del presente informe. 
 
Hemos comprobado las actas de acuerdo del Consell de ambas operaciones y hemos revisado su correcto 
reflejo contable. 
 
Por último, hemos verificado que la memoria (Nota 8) contiene toda la información requerida por la 
normativa contable aplicable. 
 
Otra información: Informe de gestión  
 
La otra información comprende el informe de gestión del ejercicio 2017 cuya formulación es 
responsabilidad del Consejo de Administración de la Sociedad, y no forman parte integrante de las 
cuentas anuales. 
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe 
de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la 
auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la 
misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y 
presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, 
basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos 
obligados a informar de ello.  
 
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, salvo por las incorreciones 
materiales y las limitaciones al alcance indicadas en los párrafos siguientes, la información que contiene 
el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y su contenido y 
presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.  
 
Como se describe en la sección “Fundamentos de la opinión con salvedades”: 
 
El resultado de los ejercicios 2017 y 2016 están sobrevalorados en 2.000 miles euros y el epígrafe “Otras 
aportaciones de socios” del Patrimonio Neto infravalorado en el mismo importe.  
 
Los terrenos sobre los que la Sociedad ha construido el circuito son propiedad de la Generalitat 
Valenciana, no habiéndose formalizado cesión alguna por lo que no se puede asignar las inversiones 
realizadas en dichos terrenos a los epígrafes de inmovilizado adecuados, así como calcular su adecuada 
valoración y estimar las vidas útiles a efectos de determinar su correcta amortización.  
 
En el ejercicio 2005 la Sociedad modificó algunos porcentajes de amortización de determinados 
elementos del inmovilizado material sin existir un informe técnico motivado que justifique tal cambio de 
criterio.  
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Como consecuencia del proceso de fusión por absorción de la entidad Valmor Sports, S.L. en el ejercicio 
2012 la Sociedad quedó subrogada en todos los derechos y obligaciones así como en todas las relaciones 
contractuales que la entidad absorbida tenia frente a terceros. Entre dichos contratos se encontraba el 
suscrito entre Valmor Sports, S.L. y Formula One Administration Limited (FOA) para la promoción y 
organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 para el periodo 2008-2014. En los ejercicios 2013 
y 2014 no se celebró dicho evento, pudiendo la FOA reclamar en concepto de sanción por 
incumplimiento, el importe del canon relativo a dichos ejercicios que ascendía a 36.066 miles de dólares 
por año. La Memoria adjunta no recoge información sobre la situación en la que se encuentra el citado 
contrato, ni se nos ha aportado documentación que permita precisar la existencia de posibles 
contingencias o compromisos a los que la Sociedad pudiera tener que hacer frente derivado del mismo.  

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

El Consejo de Administración es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del 
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error.  

En la preparación de las cuentas anuales, el Consejo de Administración es responsable de la valoración de 
la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la 
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están 
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España 
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o 
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente 
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.  

En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras 
responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción que se encuentra en 
la página 6 es parte integrante de nuestro informe de auditoría.  

15 de Mayo de 2018 

   RUSSELL BEDFORD. MARTINEZ Y 
        OJEDA AUDITORES, S.L. 

 (ROAC  nº S-1357) 
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Anexo I de nuestro informe de auditoría 
 
Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras 
responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales.  
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  

 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También:  
 
· Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a 

fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del 
control interno.  

 
· Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad 

 
· Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y la correspondiente información revelada por los administradores. 
 

· Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si 
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar 
dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en 
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las 
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la 
Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.  

 
· Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la 

información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de 
un modo que logran expresar la imagen fiel.  

 
Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance 
y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así 
como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la 
auditoría.  
 
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, 
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del 
periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.  
 
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.  
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