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RESUM 
La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de l’exercici 2019 del 
Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA (CMPE), en el qual destaquen les conclusions i 
recomanacions que figuren a continuació. 

Control formal dels comptes anuals 

Entre altres, s’han posat de manifest les circumstàncies següents que interessa ressaltar: 

 El CMPE ha formulat i aprovat els comptes anuals de l’exercici 2019 amb posterioritat 
al termini establit amb caràcter general, sense que s’informe d’aquesta qüestió en 
l’apartat de fets posteriors de la memòria dels comptes anuals. 

 El patrimoni net del CMPE és inferior a la meitat del seu capital social al tancament de 
l’exercici 2019, per la qual cosa es troba en situació de desequilibri patrimonial i causa 
de dissolució i, com s’assenyala en la nota 2.d de la memòria, haurà de realitzar en 2020 
l’operació societària corresponent per a restablir l’equilibri patrimonial. 

 En la nota 6 “Immobilitzat material”, de la memòria dels comptes anuals, s’informa que 
els terrenys sobre els quals s’ha construït el circuit de velocitat són propietat de la 
Generalitat, sense que s’haja formalitzat cap cessió sobre aquest tema, i que els 
accessos i terrenys adjacents al circuit són propietat de CMPE. En aquest context, no 
s’han comptabilitzat correctament aquests actius, ni s’ha pogut estimar la vida útil de 
les inversions realitzades en aquests terrenys. 

Fiscalització de la contractació 

S’han detectat diversos incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió de 
la contractació, entre els quals cal destacar els següents: 

 S’han observat contractes licitats durant l’exercici 2019 que ja ho van ser en exercicis 
anteriors per igual concepte, imports similars i a vegades adjudicats als mateixos 
licitadors, que són de caràcter recurrent. En aquests supòsits el CMPE no programa la 
seua activitat de contractació, ni tampoc preveu el valor estimat dels contractes, per la 
qual cosa resulta molt difícil justificar que no se n’està alterant l’objecte i que no s’està 
fent amb la intenció d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació. 

 S’ha comprovat que quatre expedients s’han tramitat amb caràcter d’urgència, a pesar 
que es tracta de prestacions que tenen caràcter periòdic anual i són perfectament 
previsibles, per la qual cosa no està justificat que es tramiten per aquest procediment. 
En aquests supòsits, a causa de la reducció dels terminis de tramitació, es pot reduir 
significativament la competència, així com la presentació de proposicions adequades. 

 En tres expedients s’estableix una condició especial d’execució del contracte de caràcter 
social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre, que es qualifica d’essencial, sense que en 
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cap cas hi haja constància expressa en els expedients que s’haja fet cap comprovació 
sobre el compliment d’aquesta condició especial. 

 En un contracte formalitzat en 2015 i en vigor en 2019, s’ha prestat el servei sense 
cobertura contractual durant dos anys, ja que no es va subscriure la pròrroga una 
vegada finalitzat el període inicial de dos anys, sinó que es va fer per consentiment tàcit 
de les parts i en contra de la voluntat de l’adjudicatari i del que s’estableix en el 
contracte original. 

Recomanacions 

En l’Informe de fiscalització es recullen diverses recomanacions amb la finalitat de millorar 
la gestió economicofinancera del CMPE i cal destacar les següents: 

 El CMPE hauria de promoure que els documents dels expedients de contractació foren 
signats electrònicament, amb la finalitat d’expressar la identitat de les persones que 
signen cada un, els càrrecs que ocupen, així com la data en la qual s’efectua la signatura. 

 Cal que el CMPE reorganitze el departament de contractació, introduint-hi 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 els informes de la Sindicatura de Comptes. 

 És necessari que el CMPE arxive tota la informació relativa a cada contracte, incloent-
hi els menors, en un expedient electrònic ordenat, complet i amb un índex, de manera 
que es facilite l’accés a l’expedient i la seua revisió. 

 El CMPE ha de verificar que els empresaris proposats per les meses de contractació 
compleixen els criteris per a acreditar la solvència tècnica, la solvència econòmica i 
financera, així com el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, amb la finalitat de garantir que no estiguen incursos en una prohibició de 
contractar. 

 Es recomana conferir a les meses de contractació un caràcter estrictament tècnic, 
dotant als membres de la mesa de contractació de l’adequada formació per a dur a 
terme les funcions assignades, així com respectar els càrrecs establits per a les meses, 
en virtut dels acords del consell d’administració del CMPE. 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la labor als lectors 
i als mitjans de comunicació. Recomanem la seua lectura per a conéixer el vertader abast del treball 
realitzat. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les disposicions de 
l’article 6 de l’LSC,1 i d’acord amb el que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 
2020, ha planificat i executat una fiscalització de seguretat raonable que ens permeta 
expressar una opinió sobre si la gestió contractual del Circuit del Motor i Promoció 
Esportiva, SA (CMPE) durant 2019 resulta conforme, en tots els aspectes significatius, amb 
les normes de contractació aplicables. 

En combinació amb la fiscalització de la contractació, s’ha dut a terme un control formal de 
la rendició de comptes de l’exercici 2019, a fi de comprovar-ne l’adequada formalització, 
aprovació i rendició, així com una revisió del grau d’implementació de les recomanacions 
recollides en l’informe del CMPE corresponent a l’exercici 2017. 

2. RESPONSABILITATS 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 reflectida en els seus comptes anuals resulten conformes amb les 
normes aplicables. En el mateix sentit, són responsables d’establir els sistemes de control 
intern que consideren necessaris per a garantir que aquestes activitats estiguen lliures 
d’incompliments legals i d’incorreccions materials degudes a frau o error. 

Aquest òrgan és també responsable de formular 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 aplicable, que s’identifica en la nota 2 de la 
memòria dels comptes anuals, i del control intern que consideren necessari, a fi de garantir 
que es formalitzen de manera adequada. 

Els comptes anuals del CMPE de l’exercici 2019, que s’adjunten com a annex I a aquest 
informe, van ser formulats pel Consell d’Administració el dia 30 de juny de 2020, aprovats 
pel Consell, constituït com a junta general d’accionistes, i presentats en la Sindicatura de 
Comptes pel conseller d’Hisenda i Model Econòmic, d’acord amb la normativa aplicable, 
amb data 7 d’agost de 2020. 

 

                                                            
 

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 en la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat. 
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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 l’exercici 2019 basada en la 
fiscalització realitzada. Per a això, hem dut a terme el treball d’acord amb els principis 
fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb les normes 
tècniques de fiscalització recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. Aquests principis exigeixen que complim els requeriments d’ètica, com també 
que planifiquem i executem la fiscalització amb la finalitat d’obtindre una seguretat 
raonable que la gestió de l’activitat contractual ha sigut conforme, en els aspectes 
significatius, amb la normativa aplicable. 

Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtindre 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. Quan efectua aquestes valoracions del risc, l’auditor té en compte el control 
intern rellevant per a garantir aquest compliment, amb la finalitat de dissenyar els 
procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la 
finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern del CMPE. 

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

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

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 2019 s’han posat de manifest els 
següents incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió de la 
contractació: 

1. S’han observat contractes licitats durant l’exercici 2019, tant menors com no menors, 
que ja ho van ser en exercicis anteriors pel mateix concepte, imports similars i a 
vegades adjudicats als mateixos licitadors, és a dir, que es repeteixen exercici rere 
exercici, perquè són de caràcter recurrent. Tots són perfectament previsibles, i s’ha 
constatat que el CMPE no programa la seua activitat de contractació d’acord amb 



Informe de fiscalització del Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 
Exercici 2019 

6 

l’article 28.4 de l’LCSP,2 ni tampoc preveu el valor estimat del contracte d’acord amb 
les disposicions de l’article 101.10 de l’LCSP. Aquestes circumstàncies determinen 
que resulte molt difícil justificar, en el cas dels contractes menors, conforme a les 
disposicions de l’article 118.3 de l’LCSP, que no s’està alterant l’objecte del contracte 
i, sobretot, que no s’està fent amb la intenció d’evitar l’aplicació de les regles generals 
de contractació (apartats 6 i 7 de l’apèndix de l’Informe). 

2. Els expedients de contractació 1/2019, 2/2019, 3/2019 i 4/2019 s’han tramitat amb 
caràcter d’urgència, a pesar que en els quatre contractes les prestacions tenen 
caràcter periòdic anual i són perfectament previsibles, per la qual cosa no està 
justificada la seua tramitació per aquest procediment, tal com es disposa en l’article 
119.1 de l’LCSP. En aquests supòsits, a causa de la reducció dels terminis de 
tramitació, es pot reduir significativament la competència, així com la presentació de 
proposicions adequades (apartat 6 de l’apèndix de l’Informe). 

3. En els expedients de contractació 1/2019, 3/2019 i 4/2019 s’ha iniciat l’execució dels 
contractes amb anterioritat a la seua formalització, de manera que s’ha vulnerat 
l’article 153.6 de l’LCSP, en què s’estableix que no pot procedir-se a l’execució del 
contracte amb caràcter previ a la seua formalització (apartat 6 de l’apèndix de 
l’Informe). 

4. En els expedients 1/2019, 3/2019 i 4/2019, en el plec de clàusules administratives 
particulars s’estableix una condició especial d’execució del contracte de caràcter 
social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre. A més, en els tres contractes, aquesta 
condició es qualifica en el mateix plec d’essencial i està subjecta a una sèrie de 
penalitats en cas d’incompliment. En cap dels tres expedients hi ha constància 
expressa que s’haja fet cap comprovació sobre el compliment d’aquesta condició 
especial, la qual cosa representa una vulneració dels respectius plecs de clàusules 
administratives particulars i de l’article 202 de l’LCSP (apartat 6 de l’apèndix de 
l’Informe). 

5. En els expedients 5/2019, 6/2019 i 7/2019, que són contractes de subministraments 
que s’han tramitat per mitjà del procediment negociat sense publicitat, ja que els 
proveïdors tenien l’exclusivitat del subministrament, de conformitat amb l’article 168 
de l’LCSP, en la seua preparació i adjudicació el CMPE ha prescindit d’una sèrie de 
procediments i documents que hi són aplicables d’acord amb l’LCS, entre els quals 
destaquen la falta d’un plec de clàusules administratives particulars, cosa que 
incompleix l’article 166.2 de l’LCSP; l’absència de resolució d’adjudicació i d’anunci 
d’adjudicació, cosa que incompleix l’article 151.1 de l’LCSP; la no formalització de 
contracte, i la falta d’anunci de formalització juntament amb el contracte 

                                                            
 

2  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
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corresponent, cosa que incompleix els articles 153.1 i 154.1, respectivament, de 
l’LCSP (apartat 6 de l’apèndix de l’Informe). 

6. En el contracte de serveis de col·locació i subministrament de personal, formalitzat 
en 2015 i en vigor en 2019, s’ha prestat el servei sense cobertura contractual durant 
dos anys, ja que no es va subscriure la pròrroga una vegada finalitzat el període 
inicial de dos anys, sinó que es va fer per consentiment tàcit de les parts, la qual cosa 
representa un incompliment de l’article 23.2 del TRLCSP.3 A més, es va fer en contra 
de la voluntat de l’adjudicatari i del que s’estableix en el contracte original, 
incomplint el precepte legal esmentat (apartat 6 de l’apèndix de l’Informe). 

7. El CMPE no ha comunicat la seua informació contractual a la Sindicatura de Comptes 
de la Comunitat Valenciana, tant dels contractes menors com dels no menors, de 
manera que s’ha incomplit l’article 335.1 de l’LCSP i l’ASIC,4 adoptat d’acord amb el 
que s’estableix en l’article 335.5 de l’LCSP (apartats 6 i 7 de l’apèndix de l’Informe). 

4.2. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ 

En la nostra opinió, excepte pels fets descrits en l’apartat 4.1, “Fonaments de l’opinió amb 
excepcions relativa a la contractació”, les activitats realitzades i la informació reflectida en 
els comptes anuals de l’exercici 2019 en relació amb la contractació resulten conformes, en 
els aspectes significatius, amb la normativa aplicable. 

D’altra banda, en l’apèndix de l’Informe s’inclou, a més d’aquestes, un detall d’aquelles 
altres observacions i constatacions relacionades amb la contractació que no són 
significatives ni afecten l’opinió, però es considera que poden resultar d’interés als 
destinataris de l’informe de fiscalització. 

5. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA 
RENDICIÓ DE COMPTES 

Els aspectes més significatius relacionats amb la revisió de l’adequada formalització, 
aprovació i rendició dels comptes anuals del CMPE de l’exercici 2019 es recullen a 
continuació: 

1. El CMPE ha formulat i aprovat els seus comptes anuals, corresponents a l’exercici 
2019, amb posterioritat al termini establit amb caràcter general, i s’ha d’entendre que 

                                                            
 

3  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

4  Acord d’11 de juliol de 2018, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual s’aprova la 
instrucció relativa al subministrament d’informació sobre la contractació de les entitats del sector 
públic valencià. 
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ho ha fet d’acord amb els terminis establits com a conseqüència de la COVID-19.5 
Cal significar, no obstant això, que no s’informa d’aquesta qüestió en l’apartat de fets 
posteriors de la memòria dels comptes anuals. 

2. 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, assenyala que el CMPE ha incorregut en pèrdues significatives durant 
l’exercici 2019, la qual cosa, juntament amb les pèrdues en què ha incorregut 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 6.223.346 euros en la data de tancament de l’exercici. 

Cal fer notar, a més, que el patrimoni net del CMPE és inferior a la meitat del seu 
capital social al tancament de l’exercici 2019, per la qual cosa es troba en situació de 
desequilibri patrimonial i causa de dissolució i, per tant, tal com s’assenyala en la 
nota esmentada de la memòria, el CMPE haurà de realitzar en 2020 l’operació 
societària corresponent per a restablir l’equilibri patrimonial. 

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

3. En la nota 6, “Immobilitzat material”, de la memòria dels comptes anuals, s’informa 
que els terrenys sobre els quals s’ha construït el circuit de velocitat són propietat de 
la Generalitat, no s’ha formalitzat cap cessió en aquest sentit i els accessos i terrenys 
adjacents al circuit són propietat del CMPE. En aquest context, no s’han 
comptabilitzat correctament aquests actius, ni s’ha pogut estimar la vida útil de les 
inversions realitzades en aquests terrenys. 

4. En la nota 13, “Una altra informació”, de la memòria dels comptes anuals, dins de 
l’apartat de fets posteriors, s’informa de la disminució d’ingressos i de despeses, així 
com l’estimació dels administradors del CMPE que no es veurà compromesa 
l’aplicació del principi d’empresa en funcionament, en referència a la situació 
vinculada amb l’epidèmia de la COVID-19, que ha suposat l’entrada en vigor del Reial 
Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a 
respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19, i del Reial Decret 463/2020, de 14 
de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19. 

En el context expressat, el CMPE s’ha vist obligat a prendre mesures d’adaptació, que 
podrien afectar, de manera rellevant, a la seua activitat, encara que es conclou que 

                                                            
 

5   Articles 40.3 i 40.5 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 
per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, modificats per la disposició final 
huitena del Reial Decret Llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries 
en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar 
els efectes de la COVID-19. 
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això no implica un ajust en els comptes anuals de l’exercici 2019. Es considera, no 
obstant això, que podria tindre una rellevància significativa en l’exercici 2020, en el 
qual es produirà una reducció significativa tant d’ingressos com de despeses, i s’està 
realitzant una supervisió constant de l’evolució de la situació, amb la finalitat 
d’afrontar amb garanties els eventuals impactes, tant financers com no financers, que 
puguen produir-se. En aquest sentit, es realitza una previsió d’ingressos per a 2020 
de 6.281.269 euros, amb unes despeses de 10.599.980 euros, la qual cosa 
determinaria que, d’acord amb les dades de què es disposa en el moment de 
formalitzar la seua memòria, es preveja obtindre una pèrdua en aquest exercici de 
4.318.711 euros. 

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

En la fiscalització, s’ha observat un incompliment significatiu de la normativa aplicable, que 
es refereix al fet que, igual que en exercicis anteriors, el CMPE no ha obtingut prou ingressos 
per a cobrir les seues despeses i inversions, per la qual cosa no s’ajusta als principis financers 
i pressupostaris establits en l’article 6 del DLSPE.6 En l’exercici 2019 va obtindre ingressos 
per a cobrir el 74,7% de les seues despeses i inversions. 

7. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat és procedent efectuar les recomanacions 
que s’assenyalen a continuació, entre les quals s’inclouen les que es van recollir en l’informe 
del CMPE corresponent a l’exercici 2017, que també es van recollir en la introducció de 
l’informe de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres 
entitats de dret públic de la Generalitat de l’exercici 2018, que no s’han resolt i que es 
reiteren: 

1. Hauria de documentar-se formalment la cessió al CMPE dels terrenys en què es troba 
situat el circuit de velocitat, de manera que es concreten els termes i les condicions 
de la cessió. Es tracta d’una recomanació realitzada en l’informe corresponent a 
l’exercici 2017 que es reitera (apartat 5 de l’Informe). 

2. Seria convenient que el CMPE elaborara 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. Es tracta d’una recomanació realitzada en l’informe 
corresponent a l’exercici 2017 que es reitera (apartat 2 de l’apèndix de l’Informe). 

                                                            
 

6  Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim 
economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional. 
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3. En relació amb els contractes no menors, el CMPE ha de publicar en el perfil de 
contractant tota la informació prevista en l’article 63.3 de l’LCSP, especialment les 
actes de les meses de contractació, així com la referida als contractes menors amb 
periodicitat trimestral, tal com es preveu en l’article 63.4 de l’LCSP (apartats 2, 6 i 7 
de l’apèndix de l’Informe). 

4. El CMPE hauria de promoure que els documents dels expedients de contractació 
foren signats electrònicament, amb la finalitat d’expressar la identitat de les persones 
que signen cada un dels documents, els càrrecs que ocupen i la data en què s’efectua 
la signatura. Es tracta d’una recomanació realitzada en l’informe corresponent a 
l’exercici 2017 que es reitera (apartat 6 de l’apèndix de l’Informe). En el mateix sentit, 
els documents publicats en el perfil de contractant haurien d’estar signats 
electrònicament a fi de garantir l’autenticitat i integritat dels documents publicats. 

5. Es recomana que es mantinga publicada en el perfil de contractant la informació 
històrica referida als expedients de contractació tramitats. Es tracta d’una 
recomanació realitzada en l’informe corresponent a l’exercici 2017 que es reitera 
(apartat 2 de l’apèndix de l’Informe). 

6. El CMPE hauria de reorganitzar i redimensionar 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 aquest informe i 
en els exercicis anteriors. Es tracta d’una recomanació recollida en l’informe 
corresponent a l’exercici 2017 que es reitera, perquè les actuacions que ha promogut 
el CMPE no han donat bon resultat (apartat 3 de l’apèndix de l’Informe). 

7. És necessari que el CMPE arxive tota la informació relativa a cada contracte, inclosos 
els menors, en un expedient electrònic ordenat, complet i amb un índex, de manera 
que es facilite l’accés a l’expedient i la seua revisió. En aquest sentit, és imprescindible 
que es numeren de manera seqüencial els expedients de contractació per a facilitar-
ne la referència, tal com es recomanava en l’informe corresponent a l’exercici 2017 
(apartat 3 de l’apèndix de l’Informe). 

8. És necessari que el CMPE verifique que els empresaris proposats per les meses de 
contractació compleixen els criteris per a acreditar la solvència tècnica, la solvència 
econòmica i financera i el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, amb la finalitat de garantir que no estiguen incursos en una 
prohibició de contractar, d’acord amb el que s’estableix en els plecs de clàusules 
administratives particulars, amb independència que en les contractacions 
concórrega un únic licitador (apartat 6 de l’apèndix de l’Informe). 

9. En els expedients dels procediments amb negociació, en els quals la justificació per 
a utilitzar aquest procediment d’adjudicació es base en el fet que no ha pogut 
realitzar-se amb un procediment obert o restringit anterior, hauria de constar en 
l’expedient evidencia de les causes que han donat lloc al fet que no es puga adjudicar 
el contracte per procediment obert o restringit. En els procediments negociats sense 
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publicitat hauria de constar, a més, evidència que les condicions inicials del contracte 
no s’han modificat substancialment (apartat 6 de l’apèndix de l’Informe). 

10. Es recomana conferir a les meses de contractació un caràcter estrictament tècnic, 
dotar els membres de la mesa de contractació de la formació adequada per a dur a 
terme les funcions assignades i respectar els càrrecs establits per a les meses, en 
virtut dels acords del Consell d’Administració del CMPE (apartat 6 de l’apèndix de 
l’Informe). 

11. És imprescindible que el CMPE garantisca una gestió adequada dels contractes 
menors i que evite les diverses circumstàncies posades de manifest en l’Informe, 
especialment la seua programació i la determinació del valor estimat dels contractes, 
la formalització adequada de tots els documents, l’aprovació de la despesa per 
l’òrgan de contractació, la justificació que no s’està alterant l’objecte del contracte 
per a evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, així com la correcta 
comptabilització de les factures. En aquest context, és imprescindible que s’implante 
una aplicació informàtica per al registre de tots i cada un dels expedients d’aquests 
contractes amb una numeració correlativa, que permeta emetre informes i llistes de 
gestió, tal com es recomanava en l’informe corresponent a l’exercici 2017 (apartat 7 
de l’apèndix de l’Informe). En la formalització de contractes menors administratius 
de prestació de serveis, quan es realitzen de manera reiterada, el CMPE ha de valorar 
si el seu objecte pot coincidir amb les tasques pròpies dels contractes laborals, amb 
la finalitat d’evitar l’incompliment de la normativa que els regula, així com la referida 
a la selecció dels empleats públics (apartat 7 de l’apèndix de l’Informe). 

12. Amb independència que es tracta d’una àrea que no ha sigut objecte de fiscalització 
i en la mesura en què el CMPE no ha justificat la seua resolució, ha de reiterar-se la 
recomanació realitzada en l’informe corresponent a l’exercici 2017, en el sentit que, 
amb caràcter previ al lliurament gratuït d’entrades, s’ha de justificar la idoneïtat de 
la seua concessió i l’òrgan competent ha d’aprovar-la. 
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1. Normativa i grau d’aplicació 

En l’exercici 2019, la contractació del CMPE estava subjecta a l’LCSP i tenia la consideració 
de poder adjudicador que no és Administració pública, definit en l’article 3.3 de l’LCSP. 

En conseqüència, en la preparació i adjudicació dels contractes subjectes a regulació 
harmonitzada, tal com es disposa en l’article 317 de l’LCSP, el CMPE ha de seguir les normes 
establides en les seccions primera i segona del capítol I del títol I del llibre II d’aquesta llei 
(articles 115 a 187 de l’LCSP). 

Pel que fa als contractes no subjectes a regulació harmonitzada, segons disposa l’article 
318 de l’LCSP, per a la seua adjudicació, quan no es tracte de contractes menors, ha de 
seguir qualsevol dels procediments previstos en la secció segona del capítol I del títol I del 
llibre II d’aquesta llei (articles 131 a 187 de l’LCSP). Quant a la preparació d’aquests 
contractes, ha de respectar els principis generals establits en l’article 1.1 de l’LCSP. 

Els efectes i l’extinció dels contractes subscrits pel CMPE s’han de regir per normes de dret 
privat, amb les excepcions establides en l’article 319 de l’LCSP. 

2. Perfil de contractant 

El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, 
d’acord amb l’article 347 de l’LCSP, a la qual s’accedeix des de la seu electrònica del CMPE. 

En la revisió del perfil de contractant, s’ha comprovat que el CMPE incompleix l’article 63.4 
de l’LCSP, ja que l’única publicació en què apareix informació relativa a contractes menors, 
juntament amb dos contractes no menors, correspon als mesos de maig a juliol de 2019, 
de manera que s’incompleix l’obligació establida en l’article esmentat de publicar 
informació relativa als contractes menors en el perfil de contractant almenys 
trimestralment. 

S’ha constatat, a més, que els contractes no menors no es troben tots publicats en el perfil 
de contractant, perquè s’ha comprovat que en tres dels contractes seleccionats en la mostra 
analitzada no s’ha formalitzat aquesta publicació, tal com s’indica en l’apartat 6 d’aquest 
apèndix de l’Informe, la qual cosa representa una infracció de l’article 63.3 de l’LCSP. També 
suposa un incompliment d’aquest article que en cap dels expedients revisats en la mostra 
es publiquen les actes de la mesa de contractació en el perfil de contractant, tal com s’indica 
en l’apartat 6 d’aquest apèndix de l’Informe. 

D’altra banda, el CMPE compleix la normativa aplicable relativa al perfil de contractant, 
encara que es considera que s’haurien de tindre en compte determinades recomanacions 
per a la seua millora, que ja es van recollir en l’informe de la Sindicatura de Comptes referit 
a l’exercici 2017, en concret les recollides en els punts 2, 4 i 5 de l’apartat 7 de l’Informe. 
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3. Organització del departament de contractació 

El CMPE disposa només d’un empleat que assumeix la gestió de l’àrea de contractació, així 
com la relativa als aspectes jurídics i administratius en general. Com a conseqüència, 
s’acumula en aquest empleat la responsabilitat respecte a la majoria de tràmits de les 
diferents fases dels procediments d’adjudicació. 

La situació descrita determina que es produïsquen incorreccions significatives que no són 
detectades per la persona que gestiona els contractes. En conseqüència, es recomana una 
reorganització i redimensionament del departament de contractació, en què és fonamental 
que s’establisquen mecanismes de control intern que permeten revisar l’adequació dels 
tràmits realitzats a la legalitat vigent. 

Es té coneixement que l’Advocacia General de la Generalitat va autoritzar al CMPE la 
contractació d’una assessoria jurídica externa amb la finalitat de garantir una gestió 
adequada de la contractació i que no es reiteraren els incompliments de la normativa vigent 
posats de manifest en l’informe corresponent a l’exercici 2017. A la vista dels rellevants 
incompliments de la normativa contractual que es posen de manifest en l’apartat 4.1 de 
l’Informe, referit al fonament de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació, així com 
de les circumstàncies que es recullen en l’apartat 6 d’aquest apèndix, tot sembla indicar 
que aquesta iniciativa promoguda pel CMPE no ha donat bon resultat. 

En un altre ordre de coses, es considera necessari que, en la reorganització del departament 
de contractació del CMPE, es promoga l’arxivament de tota la informació relativa a cada 
contracte, inclosos els menors, en un expedient electrònic ordenat, complet i amb un índex 
d’aquest, de manera que es facilite l’accés a l’expedient i la seua revisió. En aquest sentit, 
és imprescindible que es numeren de manera seqüencial els expedients de contractació per 
a facilitar la seua referència, tal com es recomanava en l’informe corresponent a l’exercici 
2017. 

4. 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 l’import dels contractes formalitzats en 2019, detallats per tipus i procediment 
d’adjudicació. 
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Quadre 1. Contractes formalitzats en l’exercici 2019 

Tipus de 
contractes 

Procediment 
d’adjudicació 

Import d’adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Nombre de 
contractes 

 
Obert 443.649 33,5% 4 28,6% 

Subministraments Negociat 881.382 66,5% 10 71,4% 
 

Subtotal 1.325.031 100,0% 14 100,0% 
 

Obert 32.000 4,8% 1 33,3% 

Serveis Negociat 637.649 95,2% 2 66,7% 
 

Subtotal 669.649 100,0% 3 100,0% 
Total 1.994.681  17  

5. Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar la tramitació adequada de la contractació efectuada pel CMPE en l’exercici 
2019, s’ha seleccionat la mostra detallada en el quadre següent elaborat en euros, que 
representa un 70,3% de l’import total dels contractes formalitzats en l’exercici, en què els 
números de referència s’han donat en el marc de la fiscalització realitzada. 

Quadre 2. Mostra d’expedients de contractació formalitzats en 2019 

Núm. Procediment 
d’adjudicació Objecte Preu 

d’adjudicació 
1/2019 A Estructures multidireccionals MotoGP 276.446 
2/2019 NS Personal (empresa de treball temporal) 520.149 
3/2019 A Servei helicòpter medicalitzat 32.000 
4/2019 A Pantalles gegants i cabines MotoGP 103.906 
5/2019 NS Combustible carreres F4 29.074 
6/2019 NS Recanvis i material F4 205.192 
7/2019 NS Pneumàtics i recanvis F4 234.742 

Total 1.401.510 

S’ha efectuat, així mateix, el seguiment del contracte de “serveis de col·locació i 
subministrament de personal”, formalitzat en l’exercici 2015 i prorrogat en 2017, que ha 
estat vigent durant l’any 2019. 

Se ha revisat també una mostra dels contractes menors formalitzats pel CMPE en l’exercici 
2019. 
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El treball realitzat ha consistit a comprovar que la tramitació dels contractes s’ajusta a la 
normativa aplicable en les diferents fases de preparació, selecció del contractista i 
adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així com els documents 
justificatius i l’adequada comptabilització de la despesa. S’ha posat un èmfasi especial 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 es recullen en l’apartat 4.1 de l’informe de fiscalització, 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 del 
CMPE també hauran de tindre en compte, es comenten en els apartats següents. 

6. Observacions sobre els contractes formalitzats en 2019 

Com a resultat de la revisió efectuada es poden formular els incompliments següents de la 
normativa aplicable, que s’han posat de manifest en diversos expedients, respecte als 
contractes formalitzats en l’exercici 2019: 

 Amb caràcter general, l’òrgan de contractació del CMPE és el seu consell 
d’administració i no es té constància de l’existència d’una delegació per a la 
tramitació dels contractes gestionats en els expedients 5/2019, 6/2019 i 7/2019. En 
aquests expedients no ha participat aquest òrgan i tampoc el director general fins a 
l’aprovació de les factures per aquest, ja que fins i tot l’informe de necessitat l’elabora 
el director de la Fórmula de Campions i no està aprovat pel Consell d’Administració 
ni pel director general. En aquest expedient, d’altra banda, no existeix un document 
en què conste la seua aprovació. 

 S’ha comprovat que el CMPE no programa la seua activitat de contractació d’acord 
amb l’article 28.4 de l’LCSP, ni tampoc inclou el valor estimat del contracte d’acord 
amb les disposicions de l’article 101.10 de l’LCSP, tal com s’indica en el punt 1 de 
l’apartat 4.1 de l’Informe. 

 Els expedients 1/2019, 2/2019, 3/2019 i 4/019 s’han tramitat pel procediment 
d’urgència, a pesar que es tracta d’expedients que es promouen cada any, sense 
ajustar-se a l’article 119.1 de l’LCSP, en el sentit expressat en el punt 2 de l’apartat 
4.1 de l’Informe. 

 En els expedients 5/2019, 6/2019 i 7/2019 no consta la justificació explícita de les 
raons per les quals s’utilitza el procediment negociat sense publicitat. En l’informe 
de necessitat sí que s’indica que l’objecte de la contractació només pot ser adquirit 
a un proveïdor que en té l’exclusivitat, però sense establir que això determina que 
s’haja d’utilitzar el procediment negociat sense publicitat, la qual cosa representa un 
incompliment de l’article 116.4 de l’LCSP. 

 Els expedientes 5/2019, 6/2019 i 7/2019 incompleixen l’article 116.3 de l’LCSP, en el 
sentit exposat en el punt 5 de l apartat 4.1 de l’Informe. 
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 En els expedients 5/2019 i 6/2019 la documentació sol·licitada a l’empresari és 
incompleta i posterior a la teòrica adjudicació del contracte a l’inici de l’any 2019, la 
qual cosa representa un incompliment de l’article 150.2 de l’LCSP. 

 En els expedients 1/2019 i 4/2019 s’ha comprovat que, en l’acta de la mesa de 
contractació, tres dels seus membres manifesten que no compten amb formació en 
matèria de contractació pública. En aquest context, en la mesura que la mesa de 
contractació es caracteritza segons l’article 326.2 de l’LCSP per ser un òrgan 
d’assistència tècnica, amb una funció eminentment especialitzada, es recomana que 
se li conferisca un caràcter estrictament tècnic i es trie com a membres de les meses 
de contractació persones amb la formació adequada per a dur a terme les funcions 
assignades. 

 En els expedients 1/2019 i 2/2019 i en el 4/2019 per al lot de cabines no hi ha 
constància que s’haja verificat que l’empresari proposat per la mesa de contractació 
complisca el criteri per a acreditar la solvència tècnica establida en els plecs de 
clàusules administratives particulars, de manera que aquests plecs incompleixen 
l’article 150.2 de l’LCSP, per la qual cosa s’adjudiquen els contractes sense comprovar 
la solvència tècnica de l’adjudicatari. 

 L’adjudicació dels contractes en els expedients 5/2019, 6/2019 i 7/2019 s’ha realitzat 
incomplint l’article 151.1 de l’LCSP, tal com s’expressa en el punt 5 de l’apartat 4.1 de 
l’Informe. 

 En els expedients 5/2019, 6/2019 i 7/2019 no es té constància que s’haja formalitzat 
el contracte corresponent, de manera que s’incompleix l’article 153.1 de l’LCSP. 

 En els expedients de contractació 1/2019, 3/2019 i en els dos lots de l’expedient 
4/2019, l’execució dels contractes vulnera l’article 153.6 de l’LCSP, tal com s’indica en 
el punt 3 de l’apartat 4.1 de l’Informe. 

 En els expedients 1/2019, 3/2019 i 4/2019, l’execució dels contractes vulnera el plec 
i l’article 202 de l’LCSP, en el sentit exposat en el punt 4 de l’apartat 4.1 de l’Informe. 

 S’ha comprovat que en els expedients 1/2019 i 2/2019 s’incompleix l’article 154.1 de 
l’LCSP, ja que se supera el termini establit en aquest article per a publicar la 
formalització del contracte en el perfil de contractant, no s’adjunta a aquest anunci 
el contracte formalitzat i tampoc es publica aquesta formalització en el Diario Oficial 
de la Unión Europea. En els expedients 5/2019, 6/2019 i 7/2019, d’altra banda, també 
es vulnera l’article 154.1 esmentat de l’LCSP, tal com s’expressa en el punt 5 de 
l’apartat 4.1 de l’Informe. 

 En contra del que s’estableix en l’article 63.3 de l’LCSP, en els expedients 1/2019, 
3/2019 i 4/2019 no s’ha publicat en el perfil de contractant tota la informació 
requerida, i s’ha comprovat que no es publiquen les actes de la mesa de contractació. 
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 En els expedients 5/2019, 6/2019 i 7/2019 s’incompleix l’article 63.3 de l’LCSP i 
l’article 9.1 de l’LTBG,7 en el sentit exposat en el punt 5 de l’apartat 4.1 de l’Informe. 

 En la revisió del compliment de les obligacions de remissió d’informació al Registre 
Oficial de Contractes de la Generalitat s’ha posat de manifest que en els expedients 
1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019 i 7/2019 aquesta s’ha comunicat en un 
termini superior als 15 dies establits en article 4.1 de l’ORCG8 i en aquest últim 
expedient s’ha realitzat de manera parcial. El contracte 6/2019 no s’ha comunicat a 
aquest registre. 

 S’ha comprovat que no s’ha comunicat a la Sindicatura de Comptes la informació 
contractual establida en l’article 335 de l’LCSP en els expedients 1/2019, 2/2019, 
3/2019, 4/2019, 5/2019 i 7/2019. L’única comunicació a la Sindicatura ha sigut una 
llista de contractes menors, juntament amb dos no menors, corresponent als mesos 
de maig a juliol de 2019, incomplint l’article 335 esmentat i obviant per complet els 
procediments establits en l’ASIC, adoptat d’acord amb el que s’estableix en l’article 
335.5 de l’LCSP. 

 En les factures, en general, no s’identifiquen les persones que les signen donant el 
seu vistiplau quant a la recepció i aprovació, així com el càrrec que ocupen i la data 
en què les signen. Tampoc s’emplenen, en la major part dels casos, tots els apartats 
del segell de comptabilitat que figura en les factures. Es tracta d’una sèrie 
d’irregularitats que el CMPE hauria de resoldre i, en aquest context, seria molt 
convenient la implantació de la signatura electrònica. 

En relació a cada un dels expedients de contractació de l’exercici 2019 revisats cal formular 
les observacions que es detallen a continuació. 

Expedient 1/2019: estructures multidireccionals MotoGP 

Es tracta d’un contracte de subministrament en la modalitat d’arrendament el valor estimat 
del qual és de 276.628 euros. L’objecte del contracte és el subministrament, muntatge i 
lloguer, durant els dies del Gran Premi Motul de la Comunitat Valenciana 2019, d’un total 
de 67 graderies temporals que cal instal·lar en diverses zones del recinte. Aquest contracte 
es troba subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb l’article 21 de l’LCSP. 

El procediment d’adjudicació utilitzat ha sigut el procediment obert, mentre que la 
tramitació s’ha realitzat amb caràcter d’urgència i el criteri d’adjudicació és exclusivament 
el preu, per mitjà de l’aplicació automàtica de la fórmula establida en el plec de clàusules 
administratives particulars. L’adjudicació recau en l’únic licitador que s’ha presentat, i la 
baixa presentada ha sigut mínima. S’ha comprovat que la persona que actua com a 
                                                            
 

7  Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat 
Valenciana. 

8  Ordre 1/2019, de 15 de gener, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es dicten 
normes de funcionament del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 
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secretària de la mesa de contractació no és la persona designada pel Consell 
d’Administració, una situació si més no irregular. 

En l’expedient consta escrit del director general en el qual es requereix al licitador proposat 
per la mesa de contractació per a ser l’adjudicatari la documentació necessària per a poder 
adjudicar-li el contracte. En aquest mateix escrit se’l faculta perquè inicie els tràmits per al 
subministrament, sense especificar en què consisteixen aquests tràmits, sense perjudici de 
la supeditació a l’adjudicació i formalització del contracte. 

En l’expedient no consta que s’haja verificat el criteri per a acreditar la solvència econòmica 
i financera, establit en el plec de clàusules administratives particulars, de manera que 
s’incompleix el plec i l’article 150.2 de l’LCSP, per la qual cosa s’adjudica el contracte sense 
comprovar aquesta solvència de l’adjudicatari. 

Expedient 2/2019: personal (empresa de treball temporal) 

Es tracta d’un contracte de serveis, subjecte a regulació harmonitzada, l’objecte del qual és 
prestar el servei de subministrament i col·locació de personal a través d’una empresa de 
treball temporal, amb un valor estimat d’1.070.266 euros, i l’adjudicació del qual es realitza 
seguint un procediment negociat sense publicitat, per mitjà de tramitació urgent. 

El contracte s’ha tramitat per mitjà d’un procediment negociat sense publicitat amb caràcter 
d’urgència, ja que anteriorment es va tramitar per mitjà d’un procediment obert urgent al 
qual no es va presentar cap oferta, i s’ha comprovat que no s’han modificat les condicions 
inicials del contracte, de conformitat amb l’article 168.a.1r de l’LCSP. Aquesta circumstància 
s’ha comprovat després de la revisió de l’expedient de la licitació per procediment obert 
anterior que s’ha sol·licitat i, en aquest context, ha de fer-se constar que en l’expedient 
2/2019 només es trobava una referència genèrica al procediment anterior, sense que es 
fonamentara de forma adequada el nou procediment de licitació. 

En la revisió del contracte de subministrament i col·locació de personal, formalitzat en 
exercicis anteriors i vigent en 2019, que s’analitza al final d’aquest apartat 6, es dedueix 
que, en contra de la voluntat de l’adjudicatari anterior d’aquest servei, ell mateix ha 
continuat prestant aquest servei una vegada expirat el seu contracte, perquè el 30 d’octubre 
de 2017 se li va comunicar des del CMPE que s’havia iniciat un nou expedient d’adjudicació 
del servei i que mentre no es produïra aquesta adjudicació havia de continuar prestant el 
servei. Finalment, l’adjudicació del nou contracte, en l’expedient 2/2019, s’ha produït el dia 
8 de novembre de 2019, dos anys després. 

En l’expedient no consta l’acta de la reunió de la mesa de contractació en la qual es fa 
l’obertura del sobre en què s’adjunta la documentació relacionada amb els criteris 
d’adjudicació ponderables per mitjà de judicis de valor, encara que aquesta valoració sí que 
es fa en una reunió posterior, la qual cosa denota falta de control intern. 

S’incompleix l’acord adoptat pel Consell d’Administració del CMPE en la seua reunió del 7 
d’agost de 2019, ja que s’hi acordava el nomenament d’una mesa de contractació fixa amb 
una sèrie de membres per a tots els procediments en què l’òrgan de contractació siga el 
mateix Consell. En aquest expedient, es reuneix en diverses ocasions una mesa de 
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contractació, l’únic membre de la qual és el director general, la qual cosa és contradictòria 
amb la característica intrínseca de qualsevol mesa de contractació de ser un òrgan 
col·legiat. Al director general se’l faculta en la reunió de 23 d’octubre de 2019 del Consell 
d’Administració per a adjudicar aquest contracte, però no es té constància que se l’haja 
facultat per a actuar com a òrgan de contractació en les actuacions anteriors. 

En relació amb aquest contracte, únicament apareix en el perfil de contractant l’anunci 
d’adjudicació i l’anunci de formalització, i no s’hi inclou la resta de documentació que hi ha 
de figurar, de conformitat amb l’article 63.3 de l’LCSP. 

Expedient 3/2019: servei helicòpter medicalitzat 

Es tracta d’un contracte de serveis l’objecte del qual és la prestació del servei de cobertura 
sanitària a través d’un helicòpter medicalitzat pilotat per a determinats esdeveniments 
esportius, amb un valor estimat de 32.500 euros. 

El procediment d’adjudicació utilitzat ha sigut el procediment obert, mentre que la 
tramitació s’ha realitzat amb caràcter d’urgència i el criteri d’adjudicació és exclusivament 
el preu, per mitjà d’aplicació automàtica de la fórmula establida en el plec de clàusules 
administratives particulars. L’adjudicació recau en l’únic licitador existent, i la baixa 
presentada ha sigut mínima. 

L’informe de necessitat i el plec de prescripcions tècniques particulars no estan datats ni 
subscrits per ningú. Això suposa l’incompliment de l’acord del Consell d’Administració, amb 
data 7 d’agost de 2019, en el qual delega l’aprovació dels plecs i la seua publicació en el 
director general. El plec de clàusules administratives particulars tampoc està datat. 
Aquestes circumstàncies podrien superar-se si el CMPE implementara la signatura 
electrònica en tots els tràmits contractuals. 

En el plec de clàusules administratives particulars s’estableix una garantia definitiva de 
6.250 euros; no obstant això, la que finalment es constitueix és de 1.600 euros, és a dir, del 
5% del preu d’adjudicació, incomplint el plec esmentat, encara que dins del límit màxim per 
a la garantia definitiva establit en l’article 114 de l’LCSP. 

Respecte a la mesa de contractació, la persona que actua com a secretària de la mesa en 
aquest contracte no és la persona designada pel Consell d’Administració, circumstància 
irregular. 

Expedient 4/2019: pantalles gegants i cabines MotoGP 

L’objecte del contracte és el subministrament, muntatge i lloguer, durant els dies del Gran 
Premi Motul de la Comunitat Valenciana 2019, de 13 pantalles gegants i 20 cabines de 
comentaristes de televisió. 

Es tracta d’un contracte de subministrament en la modalitat d’arrendament en el qual es 
liciten dos lots, un per a les pantalles gegants i un altre per a les cabines per a comentaristes, 
el valor estimat conjunt del qual és de 131.960 euros. 
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El procediment d’adjudicació utilitzat ha sigut el procediment obert, mentre que la 
tramitació s’ha realitzat amb caràcter d’urgència i el criteri d’adjudicació, en els dos lots, és 
exclusivament el preu, per mitjà d’aplicació automàtica de la fórmula establida en el plec 
de clàusules administratives particulars. En el lot de les pantalles gegants l’adjudicació recau 
en el licitador que presenta l’oferta més econòmica, mentre que en el lot de les cabines 
recau en l’únic licitador presentat. 

En l’informe de necessitat no apareix el nom de la persona del departament de màrqueting 
que el signa, una circumstància que deixa sense efecte l’informe. El plec de clàusules 
administratives particulars està signat pel director general, però no datat. Els plecs de 
prescripcions tècniques particulars, tant el del lot de les pantalles gegants com el del lot de 
les cabines, estan signats per una persona del departament de màrqueting sense identificar, 
no estan subscrits pel director general ni datats. Això suposa l’incompliment de l’acord del 
Consell d’Administració, amb data 7 d’agost de 2019, en el qual delega l’aprovació dels 
plecs i la seua publicació en el director general. Aquesta situació es podria resoldre si el 
CMPE implementara la signatura digital en tots els tràmits dels expedients de contractació. 

Respecte a l’adjudicació del lot de pantalles gegants, s’ha comprovat que es va produir 
abans de comprovar que l’empresari proposat per la mesa de contractació estava al corrent 
del compliment de les seues obligacions tributàries. A més, el certificat que es troba en 
l’expedient d’estar al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat Social no és vàlid, 
perquè s’ha superat el termini de sis mesos de validesa, establit en l’article 16.3 del 
RGLCAP.9 Aquestes dues circumstàncies impliquen que aquest lot s’ha adjudicat sense 
comprovar que l’empresari proposat per la mesa de contractació no estiguera incurs en 
prohibició de contractar. Això suposa la vulneració de l’article 150.2 de l’LCSP i, a més, en 
aquest cas podria haver ocasionat que l’adjudicació haguera recaigut en l’altre licitador, en 
el cas que el proposat per la mesa de contractació haguera estat realment incurs en 
prohibició de contractar. 

En l’expedient consten sengles escrits del director general en els quals es requereix, als 
licitadors proposats per la mesa de contractació per a ser els adjudicataris dels lots, la 
documentació necessària per a poder-los adjudicar els contractes respectius. En aquests 
mateixos escrits se’ls faculta perquè inicien els tràmits per al subministrament, sense 
especificar en què consisteixen aquests tràmits, sense perjudici de la supeditació a 
l’adjudicació i formalització dels contractes respectius. 

Expedient 5/2019: combustible carreres F4 

Es tracta d’un contracte de subministrament de combustible per al Campionat d’Espanya 
de Fórmula 4 amb un valor estimat de 40.000 euros, en el qual el reglament esportiu 
d’aquesta competició, aprovat per la Federació Espanyola d’Automobilisme, estableix en 
l’article 27.1 que el subministrador exclusiu de combustible que cal utilitzar en la competició 
esmentada és l’adjudicatari del contracte. A causa d’això, el CMPE ha utilitzat correctament, 
                                                            
 

9  Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
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d’acord amb l’article 168 de l’LCSP, com a procediment d’adjudicació, el negociat sense 
publicitat. No obstant això, en la seua preparació i adjudicació ha prescindit d’una sèrie de 
procediments i documents que hi són aplicables. 

Expedient 6/2019: recanvis i material F4 

Es tracta d’un contracte de subministrament de determinats recanvis dels monoplaces per 
al Campionat d’Espanya de Fórmula 4 amb un valor estimat de 205.000 euros, en el qual el 
reglament esportiu d’aquesta competició, aprovat per la Federació Espanyola 
d’Automobilisme, estableix en l’article 8.1 que el subministrador exclusiu de determinats 
recanvis dels monoplaces en la competició esmentada és l’adjudicatari del contracte. A 
causa d’això, el CMPE ha utilitzat correctament, d’acord amb l’article 168 de l’LCSP, com a 
procediment d’adjudicació, el negociat sense publicitat, encara que en la seua preparació i 
adjudicació ha prescindit d’una sèrie de procediments i documents que hi són aplicables. 

Expedient 7/2019: pneumàtics i recanvis F4 

És un contracte similar als contractes dels expedients 5/2019 i 6/2019, amb la diferència 
que aquest contracte està subjecte a regulació harmonitzada i, per tant, en la seua 
preparació el CMPE ha de regir-se per les normes establides en la secció primera del capítol 
I del títol I del llibre II de l’LCSP (articles 115 a 130 de l’LCSP). 

Es tracta d’un contracte de subministrament de pneumàtics i determinats recanvis per al 
Campionat d’Espanya de Fórmula 4, en el qual no s’ha calculat el valor estimat, però l’import 
d’adjudicació del qual segons el CMPE va ser de 234.742 euros, un import que coincideix 
amb la despesa verificada per la Sindicatura de Comptes l’any 2019. En aquest contracte, la 
Federació Espanyola d’Automobilisme comunica al CMPE que el subministrador exclusiu 
de pneumàtics i determinats recanvis que cal utilitzar en la competició esmentada és 
l’adjudicatari del contracte. A causa d’això, el CMPE ha utilitzat correctament, d’acord amb 
l’article 168 de l’LCSP, com a procediment d’adjudicació, el negociat sense publicitat. No 
obstant això, en la seua preparació i adjudicació ha prescindit d’una sèrie de procediments 
i documents que hi són aplicables. 

 No figura en l’expedient el certificat d’existència de crèdit o document equivalent, la 
qual cosa representa una vulneració de l’article 116.3 de l’LCSP. 

 En l’expedient no es troba el valor estimat del contracte, la qual cosa representa un 
incompliment de l’article 116.4 de l’LCSP. 

 No hi ha en l’expedient resolució motivada de l’òrgan de contractació per mitjà de 
la qual s’aprove i es dispose l’obertura del procediment d’adjudicació, la qual cosa 
representa, a més, l’aprovació de la despesa, per la qual cosa s’incompleix l’article 
117.1 de l’LCSP. 
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Expedient de subministrament i col·locació de personal 

Addicionalment a la mostra de contractes formalitzats en l’exercici 2019, s’ha seleccionat 
per a la revisió un contracte formalitzat en exercicis anteriors i que estava vigent en 2019, 
referit a subministrament i col·locació de personal. 

Amb data 1 de desembre de 2015 es va signar un contracte per a la prestació del servei de 
subministrament i col·locació de personal amb una duració de dos anys i una quantia de 
305.833 euros anuals, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més. 

Transcorreguts els dos primers anys, el CMPE decideix prorrogar el contracte per 
consentiment tàcit de les parts, incomplint l’article 23.2 del TRLCSP, tal com s’indica en el 
punt 6 de l’apartat 4.1 de l’Informe. En aquest sentit, per mitjà de comunicació a l’empresari 
amb data 30 d’octubre de 2017, l’informen que han iniciat un nou expedient de licitació, i 
mentre no s’haja produït la nova adjudicació haurà de continuar prestant el servei, cosa 
que l’empresari fa. 

L’adjudicació no es produeix fins al novembre de 2019. És l’adjudicació de l’expedient 
2/2019, per la qual cosa s’ha estat prestant el servei esmentat sense cobertura contractual 
durant dos anys. 

7. Contractes menors formalitzats en l’exercici 2019 

Els contractes menors, de conformitat amb l’article 118 de l’LCSP, són aquells el valor 
estimat dels quals és inferior a 40.000 euros, quan es tracte de contractes d’obres, o a 
15.000 euros, quan es tracte de contractes de subministrament o de serveis. 

El CMPE ha facilitat una relació de 167 proveïdors amb els quals s’han realitzat contractes 
menors durant l’exercici 2019 per un import total d’1.721.211 euros. Com que el CMPE no 
assigna un número específic a cada contracte menor, es desconeix el nombre de contractes 
menors realitzats pel CMPE durant l’exercici 2019 que suposen les 1.141 factures incloses 
en la relació. 

Aquesta situació es podria resoldre si el CMPE implantara 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 llistats de gestió. Aquesta és una recomanació 
recollida en l’informe corresponent a l’exercici 2017 que es reitera, que permetria que no 
es confonga factura amb contracte menor, ja que el que determina un contracte menor és 
el seu objecte i valor estimat, i no si inclou una o diverses factures. 

Davant d’aquesta situació, s’ha seleccionat una mostra de cinc contractes que inclouen un 
total de 33 factures, per un import total de 54.979 euros. Aquesta circumstància no suposa, 
en cap cas, que se superen els límits establits en l’article 118 de l’LCSP, perquè aquests 
tinguen la consideració de contractes menors. 

Una vegada revisats els cinc expedients s’ha comprovat que, de les 33 factures, n’hi ha dues 
que no es corresponen amb l’objecte de cap dels contractes menors. Una és un error de 
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facturació posteriorment esmenat i l’altra ve d’exercicis anteriors. En la revisió dels 
contractes menors s’han detectat les incidències següents: 

 Quatre dels cinc contractes menors revisats ja es van licitar en 2018 pel mateix 
concepte, imports similars i adjudicats als mateixos licitadors. Es tracta de contractes 
que es repeteixen exercici rere exercici, són de caràcter recurrent i perfectament 
previsibles. Això denota que l’entitat no programa la seua activitat de contractació 
d’acord amb l’article 28.4 de l’LCSP, ni determina el valor estimat dels contractes 
conformement al que es disposa en l’article 101.10 de l’LCSP. Tot això suposa que 
resulte molt difícil justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte, d’acord 
amb les disposicions de l’article 118.3 de l’LCSP i, sobretot, que no s’està fent amb 
la intenció d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació. 

 A més, tres d’aquests quatre contractes se subscriuen amb persones físiques i el seu 
objecte coincideix amb tasques pròpies d’un contracte laboral. Això suposa un 
incompliment tant de la normativa en matèria laboral com en matèria de selecció 
d’empleats públics. En el mateix sentit, no s’ajusta al que es preveu en la disposició 
addicional primera de l’RDEPC,10 ja que suposa un risc evident de conversió en 
personal laboral fix en virtut de sentència judicial. 

 En tres dels cinc expedients, la totalitat o part de la documentació relativa a la 
capacitat d’obrar i habilitació professional, que es troba en els expedients, és 
posterior a l’inici de la prestació. Això suposa que no s’ha comprovat aquesta amb 
anterioritat a l’inici de la prestació, de manera que es vulnera l’article 131.3 de l’LCSP. 

 En dos dels cinc contractes menors revisats no consta l’informe pertinent de l’òrgan 
de contractació en què es motive la necessitat del contracte. En els tres en què sí 
que consta informe de necessitat, aquest no està subscrit per l’òrgan de 
contractació, sinó pel responsable del departament que el sol·licita. Dos d’aquests 
tres informes de necessitat, a més, són posteriors a l’inici de la prestació, i un dels 
dos és posterior a la finalització de la prestació. Tot això suposa un incompliment de 
l’article 118.1 de l’LCSP. 

 En un dels cinc expedients no consta l’aprovació de la despesa per l’òrgan de 
contractació. Dues de les quatre aprovacions que sí que es troben en els expedients 
són posteriors a l’inici de la prestació, i una de les dues és posterior a la finalització 
de la prestació, circumstàncies que no s’ajusten a les disposicions de l’article 118.1 
de l’LCSP. 

 En dos dels cinc expedients no consta la justificació que no s’està alterant l’objecte 
del contracte per a evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el 
contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o 
conjuntament superen les xifres límit per als contractes menors. Dues de les tres 
justificacions que sí que es troben en els expedients són posteriors a l’inici de la 

                                                            
 

10  Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i 
de foment de la competitivitat. 
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prestació, i una de les dues és posterior a la finalització de la prestació. Tot això 
suposa un incompliment de l’article 118.3 de l’LCSP. 

 Només ha publicat, i per un import parcial, informació relativa a un dels cinc 
contractes menors en el perfil de contractant de la societat, vulnerant l’article 63.4 
de l’LCSP. L’única publicació en el perfil de contractant en què apareix informació 
relativa a contractes menors, juntament amb dos contractes no menors, correspon 
als mesos de maig a juliol de 2019, que incompleix l’obligació, establida en l’article 
63.4 esmentat, de publicar informació relativa als contractes menors en el perfil de 
contractant almenys trimestralment. 

 Dos dels cinc contractes menors revisats no s’han comunicat al Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat; dos dels tres que s’han comunicat ho han fet fora de 
termini, i dos dels tres que s’han comunicat han sigut comunicats per un import 
parcial d’aquests. Tot això suposa un incompliment de l’article 4.1 de l’ORCG. 

 En quatre dels cinc contractes menors revisats s’incompleix l’article 335.1 de l’LCSP, 
tal com s’indica en el punt 7 de l’apartat 4.1 de l’Informe. 

 En un dels cinc expedients la comptabilització de les seues factures incompleix el 
principi de meritació, ja que es comptabilitza en 2019 una de de l’any 2018 i les tres 
últimes de 2019 no es troben comptabilitzades en aquest any. 
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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 de la Sindicatura, l’esborrany previ de l’Informe de fiscalització es va discutir 
amb els responsables del Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, 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 que en fa 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 2019, aquest es va trametre al comptedant per tal que, en el 
termini concedit, hi formulara al·legacions. 

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

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

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

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

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

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la Generalitat 
Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim 
Interior i del Programa Anual d’Actuació de 2020 d’aquesta institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 14 d’octubre de 2020, va aprovar aquest 
informe de fiscalització. 

 

 

 

 



Informe de fiscalització del Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 
Exercici 2019 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Comptes anuals del comptedant 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuito del 
Motor y Promoción 
Deportiva, S.A.U. 

Cuentas Anuales del 
ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2019 e 
Informe de Gestión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

CCSV:ABERK8BP-6LLY5HEQ-LT8IPYJB URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABERK8BP-6LLY5HEQ-LT8IPYJB

CSV:ZSCDDL3X-UGBJQJ6M-PNMF39IV URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZSCDDL3X-UGBJQJ6M-PNMF39IV



 
 
 

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. 

Memoria correspondiente 
al ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2019 

 
1. Actividad de la Sociedad 

 

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U., en adelante la Sociedad, se constituyó por tiempo indefinido 
como sociedad anónima por escritura pública autorizada por el notario Sr. D. Carlos Pascual de Miguel, de fecha 
23 de septiembre de 1998. En virtud del Decreto 128/1998, de 1 de septiembre del Gobierno Valenciano (DOGV 
8-9-1998), se acuerda la constitución de esta Sociedad dependiente de la Consellería de Bienestar Social, la cual 
quedó subrogada en la totalidad de los derechos, rentas o productos y obligaciones que tenía la administración 
de la Generalitat Valenciana con respecto a todos los contratos anteriormente formalizados que tenían por objeto 
las obras y asistencias del circuito de velocidad de la Comunidad Valenciana, así como cualquier otro cuyo objeto 
esté directamente relacionado con dichos contratos. 

 
La Sociedad tiene carácter unipersonal, siendo su único accionista la Generalitat Valenciana, no existiendo ningún 
contrato con la misma. 

 
La Sociedad tiene la consideración de empresa de la Generalitat Valenciana, de conformidad con el artículo 5 del 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 

 
La Sociedad, sin perjuicio de su dependencia de la Consellería que ostente las competencias en materia de 
deportes, tendrá personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el desarrollo de sus fines, patrimonio 
propio y administración autónoma, y se regirá por lo establecido en el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, 
del Gobierno Valenciano. 

 
La Sociedad tiene su domicilio social en la Autovía A-3 Valencia-Madrid, salida 334, apartado de correos 101, 
46870-Cheste (Valencia), CIF nº A-96793690 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Valencia en el 
tomo 6224, libro 3529, folio 176, sección 8ª, hoja V-63415, y su actividad, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 4 de sus estatutos y coincidente con la actividad realizada durante el ejercicio 2018, es la siguiente: 

 
a) La organización, contratación y gestión de cuantas actividades requieran la preparación, construcción de 

instalaciones, ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto del circuito de velocidad de la Comunidad 
Valenciana. 

 
b) La organización y gestión de la explotación de las actividades y servicios a desarrollar en los terrenos, 

inmuebles e instalaciones del circuito de velocidad, así como la promoción de las actividades deportivas que 
se correspondan con los objetivos y fines que en materia deportiva tiene la Generalitat Valenciana. 

 
Su ámbito de actuación se extiende a la Comunidad Valencia. 

 
En su momento la Sociedad, en virtud de su Decreto Regulador, se subrogó en todos los derechos y obligaciones 
de la Generalitat Valenciana en materia del circuito de velocidad, continuando con la ejecución de las obras, 
iniciadas por la Generalitat Valenciana sobre terrenos propiedad de esta última y habiendo sido ya finalizadas, en 
la medida que el desarrollo de la actividad de la Sociedad se realiza en las citadas instalaciones. En este sentido 
se encuentra pendiente de formalización la cesión de estos terrenos, prevista en el artículo 5 del Decreto 128/1998, 
por lo que la Sociedad tiene registrado en su contabilidad las inversiones realizadas a su nombre y las 
correspondientes a los contratos en que se subrogó que corresponden a la primera fase de la construcción del 
circuito de velocidad de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con la Disposición Transitoria del citado Decreto, 
pero no el resto de inversiones de la Generalitat Valenciana. 

 
Los presupuestos de gestión elaborados por la Sociedad, dada la naturaleza de sus objetivos, presentan un déficit 
operativo puesto que los ingresos procedentes de las actividades que desarrolla no permiten cubrir los costes y 
gastos incurridos. 
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El Circuit Ricardo Tormo cerró la temporada 2019 en el que la afluencia de público ha crecido un 17% con un índice 
de actividad del 89,04 por ciento de los días del año , que se mantiene estable respecto al 2018, y un total de 271.326 
espectadores que han pasado por las instalaciones del trazado valenciano. 

 
El Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, que un año más cerró la temporada de MotoGP, sumó un total de 
99.212 aficionados el domingo de carrera 

 
En la temporada 2019 de los 16 eventos ha destacado la celebración de la Copa del Mundo de MotoE con sus 
motos eléctricas y 1 carrera oficial de pilotos con discapacidad física en el marco del esSBK que organiza la Real 
federación de Motociclismo Española 

 
El balance de actividad del Circuit es la cifra que indica el número de días en los que la pista Gran Premio cuenta 
con algún tipo de actividad. Desde entrenamientos de equipos de competición hasta grabaciones de anuncios 
publicitarios o presentaciones de nuevos modelos de coches y motos, además de las actividades complementarias 
organizadas por la Escuela de Conducción, la Escuela de Seguridad Vial y las escuelas de pilotos del Circuit, la Cuna 
de Campeones y la Fórmula de Campeones. 

 
 
 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 
 

a) Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad 
 

Estas cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la misma, que es el establecido en: 

- El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

- El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, así como las modificaciones 
aprobadas por el Real Decreto 1159/2010. 

- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en 
desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

- El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 
 

b) Imagen fiel 
 

Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2019 han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad 
y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y en 
particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo habidos durante el 
correspondiente ejercicio. En particular, en la elaboración de las cuentas anuales se ha aplicado el principio 
de empresa en funcionamiento, ya que, en opinión de los Administradores de la Sociedad no existen dudas 
significativas sobre la continuidad de la actividad de la misma al menos durante los próximos doce meses. 
Asimismo, los Administradores no han tomado, ni tienen en proyecto decisión alguna que pudiera alterar de 
forma significativa el valor contabilizado de los elementos de activo y pasivo, o el plazo en el que se realizarán 
los activos o se liquidarán los pasivos. 

 
Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la 
aprobación de su Accionista Único, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. Por su parte, 
las cuentas anuales del ejercicio 2018 fueron aprobadas por su Accionista único el 12 de julio del 2019. 

 
c) Principios contables 

 
Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales son los que se 
resumen en la Nota 4 de esta memoria. No se han aplicado principios contables no obligatorios. 
Adicionalmente, los Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la 

CCSV:ABERK8BP-6LLY5HEQ-LT8IPYJB URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABERK8BP-6LLY5HEQ-LT8IPYJB

CSV:ZSCDDL3X-UGBJQJ6M-PNMF39IV URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZSCDDL3X-UGBJQJ6M-PNMF39IV



 
 
 
 

totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en 
dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

 
d) Responsabilidad de la información, aspectos críticos de la valoración y estimación de la 

incertidumbre 
 

La información contenida en las presentes cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la 
Sociedad. 

 
En la elaboración de estas cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por los Administradores 
de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellas. Basicamente estas estimaciones se refieren a: 

 
- La vida útil de los activos intangibles y materiales (véanse Notas 4-a y 4-b). 

 
- Las pérdidas por deterioro de determinados activos intangibles y materiales (véase Nota 4-c). 

 
- El cálculo del deterioro de valor de los créditos por operaciones comerciales (véase Nota 4-e). 

 
- La estimación de pasivos contingentes y provisiones (véase Nota 4-k). 

 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre 
del ejercicio 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas 
(al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias 
futuras. 

 
Situación financiero – patrimonial 

 
La Sociedad ha incurrido en pérdidas significativas durante el presente ejercicio, lo que, junto con las pérdidas 
incurridas en ejercicios anteriores, ha afectado negativamente a su situación financiera y patrimonial. 

 
A 31 de diciembre de 2019, el patrimonio neto de la sociedad se encuentra por debajo del 50 % del capital 
Social (48,31%). En el 2020 se deberá realizar la operación societaria correspondiente para reestablecer el 
equilibrio patrimonial. 

 
Derivada de las pérdidas significativas, este factor podría poner en duda el seguimiento del principio contable 
de empresa en funcionamiento y, en consecuencia, la capacidad de la Sociedad para realizar sus activos y 
liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con la que figuran en el balance adjunto, que ha 
sido preparado asumiendo que tal actividad continuará, y, en consecuencia, la aplicación de los principios 
contables no va encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial 
ni a determinar el importe resultante en caso de liquidación. 

 
La Generalitat Valenciana facilita el apoyo financiero imprescindible para garantizar el funcionamiento de la 
Sociedad y asegurar la realización de los activos y la liquidación de los pasivos por los valores y plazos 
reflejados en el balance adjunto. El apoyo financiero de la Generalitat Valenciana se mantiene desde la 
constitución de la Sociedad mediante aportaciones al capital social para compensación de pérdidas, los 
créditos concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y la prestación de avales para garantizar las 
deudas con entidades financieras. 

 
La ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2020, establece una subvención de 
explotación por importe de 2.600.000 euros. 

 
Los Administradores de la Sociedad consideran que la planificación financiera permitirá a la Sociedad cumplir 
con todos sus compromisos en los próximos ejercicios, así como estiman que la viabilidad financiera y 
patrimonial está asegurada en el próximo ejercicio, por lo que las presentes cuentas anuales han sido 
preparadas de acuerdo al principio de empresa en funcionamiento, que presupone que los activos y los pasivos 
se realizarán y liquidarán, respectivamente, en el curso normal de las operaciones. 
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e) Comparación de la información 
 

La información contenida en estas cuentas anuales, referida al ejercicio 2019, se presenta a efectos 
comparativos con la información del ejercicio 2018. 

 
f) Agrupación de partidas 

 
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su 
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las 
correspondientes notas de la memoria. 

 
g) Elementos recogidos en varias partidas 

 
Destacamos los siguientes elementos recogidos en varias partidas del balance. 

 
 

(Euros) 
Diciembre 

2019 

Diciembre 

2018 

Deudas a largo plazo 7.813,30 7.813,30 

Deudas a corto plazo 98.015,86 82.730,39 

 
Deudas a largo plazo con empresas del grupo y asociadas 

 
7.611.756,94 

 
8.699.152,31 

 
Deudas a corto plazo con empresas del grupo y asociadas 

 
8.102.186,20 

 
7.014.790,83 

 
 

h) Cambios en criterios contables 
 

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio 2018. 

 
i) Corrección de errores 

 
En la elaboración de las presentes cuentas anuales no se ha identificado ningún error significativo que haya 
supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2019. 

 
 
 
 
 

3. Aplicación del resultado 
 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019, formulada por los Administradores de la Sociedad y 
que se someterá a la aprobación de su Accionista Único, es su traspaso a resultados negativos de ejercicios 
anteriores. 

 
4. Normas de registro y valoración 

 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales 
del ejercicio 2019, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 
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a) Inmovilizado intangible 
 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. 
Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, 
por las pérdidas por deterioro que haya experimentado, calculadas conforme al criterio descrito en la Nota 4- 
c. Dichos activos se amortizan linealmente en función de su vida útil. 

 
Propiedad industrial 

 
En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o el derecho de uso 
de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos con motivo del registro de la 
desarrollada en la propia empresa. 

 
Aplicaciones informáticas 

 
Las aplicaciones informáticas se registran por los importes satisfechos para la adquisición de programas 
informáticos y se amortizan linealmente en cinco años. Los gastos de mantenimiento se registran en la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 

 
b) Inmovilizado material 

 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran inicialmente al precio de adquisición o coste 
de producción y, posteriormente, se minoran por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas 
por deterioro, si las hubiera, calculadas conforme al criterio descrito en la Nota 4-c. 

 
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los 
importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de 
dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. 

 
En este epígrafe se encuentran registradas las inversiones realizadas directamente por la Generalitat 
Valenciana en virtud de contratos en los cuales la Sociedad se ha subrogado, por el valor satisfecho por la 
Generalitat y comunicado a la Sociedad según escrito de fecha 20 de mayo de 1999, en el que se incluyen las 
obras de construcción de la primera fase del circuito de velocidad. 

 
La Sociedad ha seguido el criterio de registrar las instalaciones y las obras del circuito correspondientes a los 
contratos en que se subrogó y a los firmados por la propia Sociedad como inmovilizado aun cuando se 
encuentran realizados sobre bienes propiedad de la Generalitat Valenciana. En este sentido queda pendiente 
la cesión de los terrenos propiedad de la Generalitat Valenciana y prevista en el artículo 5 del Decreto 
128/1998. 

 
La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos 
entre los años de vida útil estimada en los respectivos bienes, según el siguiente detalle: 
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 Años de Vida 
Útil Estimada 

 
Construcciones 

 
50 

Muros accesos y parking 20-33 
Instalaciones técnicas 10-20 
Pista circuito, capa de rodadura 25 
Pista circuito, resto del firme 50 
Pista circuito, gradas 50 
Pista circuito, elementos accesorios 12,5 
Paddock y helipuerto 33 
Otras instalaciones 20 
Equipos para procesos de información 4 
Mobiliario 10 
Elementos de transporte 8,3 
Vehículos de competición 5 

 
En el ejercicio 2005 la Sociedad modificó algunos porcentajes de amortización como consecuencia de la 
obtención de información adicional y de una mayor experiencia en la estimación de la vida útil de los elementos 
que componen su inmovilizado material. El detalle de los coeficientes modificados en dicho ejercicio fue el 
siguiente: 

 
 Años de Vida 

Útil Estimada 
(Actual) 

Años de Vida 
Útil Estimada 

(Anterior) 
 
Construcciones 

 
50 

 
20 

Muros accesos y parking 20-33 20 
Pista circuito, capa de rodadura 25 12,5 
Pista circuito, resto del firme 50 12,5 
Pista circuito, gradas 50 12,5 
Paddock y helipuerto 33 12,5 

 

 
c) Deterioro de valor de los inmovilizados intangibles y materiales 

 
En la fecha de cierre del ejercicio, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos materiales e 
intangibles para determinar si dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier 
indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por 
deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean 
independientes de otros activos, la Sociedad calcula el importe recuperable de la Unidad Generadora de 
Efectivo a la que pertenece el activo. 

 
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta 
y el valor en uso. 

 
En los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 los Administradores de la Sociedad 
no han identificado ningún indicio referente al deterioro de su inmovilizado material e intangible. 

 
d) Arrendamientos 

 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos 
se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
operativos. 
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Arrendamiento financiero 
 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad actúa como arrendatario, se presenta 
el coste de los activos arrendados en el balance según la naturaleza del bien objeto del contrato y, 
simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el menor entre el valor razonable del 
bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la 
opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las 
cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La 
carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente se reconocen 
como gasto del ejercicio en que se incurren. 

 
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al 
conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 

 
Arrendamiento operativo 

 
Los arrendamientos de activos en los que el arrendador conserva efectivamente todos los riesgos y ventajas 
de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. 

 
Los ingresos y gastos derivados de los contratos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas 
y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

 
Cualquier cobro o pago realizado al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o pago 
anticipado que se imputa a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se ceden o 
reciben los beneficios del activo arrendado. 

 
e) Instrumentos financieros 

Activos financieros 
 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican como préstamos y partidas a cobrar. Se trata de 
activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico 
de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y 
cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. 

Valoración inicial 
 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 

Valoración posterior 
 

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 
 

En particular y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar, si las hubiera, el criterio utilizado por la Sociedad es provisionar aquellas partidas, en función de un 
detalle de antigüedad de deudas y una estratificación previa del tipo de deuda cuyo retraso en el cobro supere 
los doce meses o previamente si se conoce la dificultad en su recuperación. 

 
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos 
de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad. 

Pasivos financieros 
 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en 
la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquéllos que sin tener un 
origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. Al 31 de diciembre 
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de 2019 y 2018 la Sociedad ha clasificado todos sus pasivos financieros a corto plazo como débitos y partidas 
a pagar. 

 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran 
de acuerdo con su coste amortizado. 

 
Los créditos no comerciales se clasifican como corrientes o no corrientes en función de si su vencimiento es 
anterior o posterior a un año desde la fecha del balance. Estos créditos se registran por el importe entregado 
y la diferencia entre este importe y su valor razonable, en su caso, se contabiliza en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. En cualquier caso, los intereses se imputan a resultados cada ejercicio siguiendo un criterio 
financiero. 

 
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado. 

Instrumentos de patrimonio 
 

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio de la Sociedad, una vez 
deducidos todos sus pasivos. 

 
Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe recibido, 
neto de los gastos de emisión. 

 
f) Existencias 

 
Las existencias se valoran a su precio de adquisición, coste de producción o valor neto realizable, el menor. 
Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al 
nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición. Se incluyen como menor 
precio los descuentos por pronto pago, figuren o no en factura. 

 
En la asignación de valor a sus inventarios la Sociedad utiliza el método del precio medio ponderado (PMP). 

 
La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición. 

 
g) Impuesto sobre beneficios 

 
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto 
corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

 
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales 
del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota 
del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de 
ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los activos 
y pasivos por impuesto diferido. Éstos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos 
importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de 
los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación 
y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la 
diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarlos. 

 
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto 
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios. 
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Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable 
que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos. 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en 
cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 

 
h) Ingresos y gastos 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente 
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca 
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

 
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador 
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión 
corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 

 
El reconocimiento de los ingresos por prestación de servicios se produce considerando el grado de realización 
de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado 
con fiabilidad. 

 
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y 
los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y 
dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen 
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
i) Subvenciones, donaciones y legados 

 
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Sociedad sigue los criterios 
siguientes: 

 
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: se valoran por el valor razonable del 

importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados 
en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados 
o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro, con excepción 
de las recibidas de socios o propietarios que se registran directamente en los fondos propios y no 
constituyen ingreso alguno. 

 
El registro de las subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables de terceros requeriría 
la contabilización de un ajuste por el efecto impositivo pendiente de imputar a resultados pero en la medida 
que la Sociedad no espera tributar por la tipología de actividad que tiene asignada en su objeto social, 
este impuesto diferido no ha sido reconocido en las presentes cuentas anuales. 

 
b) Subvenciones de carácter reintegrables: mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan como 

pasivos. 
 

c) Subvenciones de explotación: se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se 
destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos 
ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se 
devenguen los gastos financiados. 

 
Durante el ejercicio 2019 se ha imputado a ingresos un importe de 2.616.382,20 euros, cuya composición es la 
siguiente: 

 
La cantidad de 2.610.000 euros se corresponde con la Subvención recibida de la Generalitat Valenciana 
específicamente para gastos de formación deportiva y gastos de funcionamiento de la sociedad, por importes de 
610.000 euros y 2.000.000 euros respectivamente. . La subvención recibida en el ejercicio 2019 está pendiente de 
cobro en 804.414,11 a cierre del ejercicio. 
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El IVACE nos concede una subvención de 3.801,20 € por la instalación de puntos de recarga eléctrica de vehículos, 
que está pendiente de cobro a cierre ejercicio 

 
En el 2019 no recibimos ninguna subvención de la Diputación de Valencia para las ayudas dirigidas a la formación 
deportiva de pilotos de motociclismo y automovilismo, que en 2018 fueron de 517.087,20. Esta subvención está 
pendiente de cobro en su totalidad a cierre del ejercicio. 

 
La Federación Valenciana de motociclismo ha concedido una subvención por importe de 2.581 €, este importe ha sido 
cobrado en el 2019. (1.804 euros en el 2018). 

 
La ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 2020 establece una subvención de explotación por importe 
de 2.600.000 euros. 

 
 
 
 

 
d) Las aportaciones recibidas de la Administración concedente actuando en su condición de socio, se 

contabilizarán directamente en el Patrimonio Neto, en los siguientes casos: 
 

- Transferencias con finalidad indeterminada, para financiar déficits de explotación o gastos generales de 
funcionamiento, no asociados con ninguna actividad o área de actividad en concreto sino con el conjunto 
de actividades que realiza, aun cuando una parte de las actividades desarrolladas sean actividades de 
interés público o general, siempre que éstas no hayan recibido una financiación individualizada. 

 
- Transferencias realizadas para compensar pérdidas genéricas aún en el caso que hayan sido 

instrumentadas mediante contratos-programa o documentos similares. 
 

- Trasferencias genéricas que se destinen a financiar inmovilizado, aún en el caso de que una vez que 
entre en funcionamiento dicho inmovilizado se utilice total o parcialmente para realizar actividades o 
prestar servicios de interés público o general. 

 
- Transferencias para financiar gastos específicos o inusuales no afectados específicamente a una 

actividad. 
 

j) Transacciones en moneda extranjera 
 

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas 
distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las operaciones. 

 
Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten 
aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan 
directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 

 
k) Provisiones y contingencias 

 
En la preparación de las presentes cuentas anuales, los Administradores de la Sociedad han diferenciado 
entre: 

 
a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya 

cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto 
a su importe y/o momento de cancelación. 

 
b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 

materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de 
la voluntad de la Sociedad. 
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Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de 
que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen 
en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en 
que no sean considerados como remotos. 

 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 

 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas 
de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo 
legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada a 
responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su 
caso, figurará la correspondiente provisión. 

 
l) Indemnizaciones por despido 

 
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio 
en el que se adopta la decisión del despido y se comunican de manera apropiada. En opinión de los 
Administradores de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen razones que hagan necesaria 
la contabilización de ninguna provisión por este concepto. 

 
m) Combinaciones de negocios 

 
Las combinaciones de negocios se contabilizan aplicando el método de adquisición para lo cual se determina 
la fecha de adquisición y se calcula el coste de la combinación, registrándose los activos identificables 
adquiridos y los pasivos asumidos a su valor razonable referido a dicha fecha. 

 
El fondo de comercio o la diferencia negativa de la combinación se determina por diferencia entre los valores 
razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos registrados y el coste de la combinación, todo ello 
referido a la fecha de adquisición. 

 
El coste de la combinación se determina por la agregación de: 

 
− Los valores razonables en la fecha de adquisición de los activos cedidos, los pasivos incurridos o asumidos 

y los instrumentos de patrimonio emitidos. 
 

− El valor razonable de cualquier contraprestación contingente que depende de eventos futuros o del 
cumplimiento de condiciones predeterminadas. 

 
No forman parte del coste de la combinación los gastos relacionados con la emisión de los instrumentos de 
patrimonio o de los pasivos financieros entregados a cambio de los elementos adquiridos. 

 
Asimismo, tampoco forman parte del coste de la combinación los honorarios abonados a asesores legales u 
otros profesionales que hayan intervenido en la combinación ni por supuesto los gastos generados 
internamente por estos conceptos. Dichos importes se imputan directamente en la cuenta de resultados. 

 
En el supuesto excepcional de que surja una diferencia negativa en la combinación ésta se imputa a la cuenta 
de pérdidas y ganancias como un ingreso. 

 
Si en la fecha de cierre del ejercicio en que se produce la combinación no pueden concluirse los procesos de 
valoración necesarios para aplicar el método de adquisición descrito anteriormente, esta contabilización se 
considera provisional, pudiéndose ajustar dichos valores provisionales en el período necesario para obtener la 
información requerida que en ningún caso será superior a un año. Los efectos de los ajustes realizados en 
este período se contabilizan retroactivamente modificando la información comparativa si fuera necesario. 
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Los cambios posteriores en el valor razonable de la contraprestación contingente se ajustan contra resultados, 
salvo que dicha contraprestación haya sido clasificada como patrimonio en cuyo caso los cambios posteriores 
en su valor razonable no se reconocen. 

 
n) Transacciones con vinculadas 

 
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios 
de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la Sociedad 
consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de 
consideración en el futuro. 

 
o) Partidas corrientes y no corrientes 

 
Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter general 
se considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera 
que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros mantenidos 
para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al año y el 
efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos se califican como 
no corrientes. 

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos financieros 
mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior 
al año y en general todas las obligaciones cuya vencimiento o extinción se producirá en el corto plazo. En caso 
contrario, se clasifican como no corrientes. 

 
 
 
 
 

5. Inmovilizado intangible 
 

El movimiento habido en el capítulo de inmovilizado intangible del balance en los ejercicios 2019 y 2018, así como 
la información más significativa que afecta a este epígrafe, ha sido el siguiente: 

 
 
 

EJERCICIO 2019 

 
 Euros 

Saldo 

Inicial 
Adiciones/ 
Dotaciones 

 
Retiros 

Saldo 

Final 

 
Coste: 

Propiedad Industrial 

Aplicaciones informáticas 

 
 

55.607,12 

215.073,31 

 
 

0,00 

18.307,71 

  
 

55.607,12 

233.381,02 

 270.680,43 18.307,71 0,00 288.988,14 

Amortización acumulada: 

A. Propiedad Industrial 

A. Aplicaciones informáticas 

 
(55.528,18) 

(195.321,05) 

 
 

(6.264,06) 

  
(55.528,18) 

(201.585,11) 

 (250.849,23) (6.264,06) 0,00 (257.113,29) 

Neto 19.831,20 12.043,65 31.874,85 
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EJERCICIO 2018 

 
 Euros 

Saldo 

Inicial 

 
Adiciones/ Dotaciones 

 
Retiros 

Saldo 

Final 

 
Coste: 
Propiedad Industrial 

 

 
55.607,12 

 
 
 

5.500,00 

  

 
55.607,12 

Aplicaciones informáticas 209.573,31 215.073,31 

 265.180,43 5.500,00 0,00 270.680,43 

Amortización acumulada: 

A. Propiedad Industrial 
 

(55.528,18) 

 

 
(6.108,12) 

  
(55.528,18) 

A. Aplicaciones informáticas (189.212,93) (195.321,05) 

 (244.741,11) (6.108,12) 0,00 (250.849,23) 

Neto 20.439,32  19.831,20 

 
 
 
 

Los elementos totalmente amortizados del inmovilizado intangible a 31/12/2019 y 31/12/2018 ascienden a la 
cantidad de 257.113,29 y 250.849,23, respectivamente. 
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6. Inmovilizado material. 
 

El movimiento habido en el capítulo de inmovilizado material del balance en los ejercicios 2018 y 2017, así como 
la información más significativa que afecta a este epígrafe, ha sido el siguiente: 

 
 

EJERCICIO 2019 
 
 

 
Euros 

Saldo 

 
Inicial 

 
Adiciones/ 
Dotaciones 

 

Retiros 

Saldo 

 
Final 

Coste: 
    

Terrenos 3.411.068,02 2.607.158,00 2.176.257,18 3.841.968,84 

Construcciones 20.921.598,79 0,00 0,00 20.921.598,79 

Instalaciones técnicas y maquinaria 25.937.544,64 9.949,38 0,00 25.947.494,02 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 30.841.395,87 144.301,85 0,00 30.985.697,72 

Otro inmovilizado 2.869.599,31 135.995,82 0,00 3.005.595,13 

 
Inmovilizado en curso 

0,00 60.804,70 25.941,06 34.863,64 

 
83.981.206,63 2.958.209,75 2.202.198,24 84.737.218,14 

Amortización acumulada: 
    

A. Construcciones (11.275.719,34) (508.724,04) 0,00 (11.784.443,38) 

A. Instalaciones técnicas y maquinaria (21.197.390,34) (617.102,89) 0,00 (21.814.493,23) 

A. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (20.530.503,21) (700.978,89) 13.390,00 (21.218.092,10) 

A. Otro inmovilizado (2.319.037,81) (136.005,54) 0,00 (2.455.043,35) 

 
(55.322.650,70) (1.962.811,36) 13.390,00 (57.272.072,06) 

Neto 28.658.555,93 995.398,39 2.215.588,24 27.465.146,08 
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EJERCICIO 2018 

 
 Euros 

Saldo 

Inicial 

Adiciones/ 
Dotaciones 

Retiros/ 
Traspasos 

Saldo 

Final 

Coste:     

Terrenos 3.411.068,02 0,00 0,00 3.411.068,02 

Construcciones 20.909.016,83  12.581,96 20.921.598,79 

Instalaciones técnicas y maquinaria 25.925.829,64 0,00 11.715,00 25.937.544,64 

 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 

 
30.668.048,08 

 
75.469,81 97.877,98 30.841.395,87 

 
Otro inmovilizado 

 
2.667.854,26 

 
201.745,05 0,00 2.869.599,31 

 
Inmovilizado en curso 

 
15.602,55 

106.572,37 (122.174,92) 0,00 

 
83.597.419,38 383.787,23 0,02 83.981.206,63 

Amortización acumulada:     

A. Construcciones (10.769.511,70) (506.207,64) 0,00 (11.275.719,34) 

A. Instalaciones técnicas y maquinaria (20.322.822,37) (874.567,97) 0,00 (21.197.390,34) 

 
A. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 

 
(19.587.150,05) 

 
(943.353,16) 

 
0,00 

 
(20.530.503,21) 

 
A. Otro inmovilizado 

 
(2.223.452,42) 

 
(95.585,39) 

 
0,00 

 
(2.319.037,81) 

  
(52.902.936,54) 

 
(2.419.714,16) 

 
0,00 

 
(55.322.650,70) 

Neto 30.694.482,84 
 

28.658.555,93 

 
 
 
 

Los distintos capítulos del inmovilizado material recogen fundamentalmente, el coste de las inversiones realizadas 
por la Sociedad en la construcción del circuito de velocidad. 

 
Los terrenos sobre los que la Sociedad ha construido el circuito de velocidad son propiedad de la Generalitat 
Valenciana, no habiéndose formalizado cesión alguna al respecto a fecha actual, siendo los accesos y terrenos 
adyacentes al circuito propiedad de la Sociedad. 

 
Los terrenos propiedad de la Generalitat Valenciana fueron adquiridos por ésta mediante expediente de 
expropiación. Según escrito de fecha 8 de febrero de 2000 de la Dirección General del Deporte de la Generalitat 
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Valenciana, este expediente de expropiación debe finalizarlo la Sociedad. Aunque el citado expediente no ha sido 
finalizado a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, los Administradores de la Sociedad y sus 
asesores jurídicos entienden que no se derivará en la gestión de su finalización coste alguno para la misma. 

 
Los elementos registrados por la Sociedad como consecuencia de la subrogación de los contratos de construcción 
del circuito de velocidad firmados por la Generalitat Valenciana y pagados por aquélla son los siguientes: 

 

 
 
 

Los elementos registrados por la Sociedad y pagados por la Generalitat Valenciana correspondientes a la primera 
fase de construcción del circuito de velocidad son los siguientes: 

 

 
El saldo pendiente de imputar a resultados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 correspondiente a la cesión gratuita 
de esta obra se encuentra registrado en el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados de capital” (véase Nota 
8). 

 
Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material, registrados en el 
epígrafe de “Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material” totalmente amortizados que seguían en uso, por 
importe de 30.639.807,79 y 24.049.882,49 euros, respectivamente 
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7. Activos financieros 

 
La conciliación entre los importes que se consideran activos financieros y los importes presentados en el “Activo” del 
balance a 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

 
 

 Activos 

Largo plazo Corto Plazo Total 

Dic. 2019 Dic. 2019 Dic. 2019 

Inversiones financieras 7.152,41 25.756,40 32.908,81 

Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

-- 1.604.968,24 1.604.968,24 

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

 
-- 

 
4.610.091,53 

 
4.610.091,53 

Total activos financieros 7.152,41 6.240.816,17 6.247.968,58 

 
 

La conciliación entre los importes que se consideran activos financieros y los importes presentados en el “Activo” del 
balance a 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 

 
 

 Activos 

Largo plazo Corto Plazo Total 

Dic. 2018 Dic. 2018 Dic. 2018 

Inversiones financieras 7.152,41 25.106,40 32.258,81 

Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

 
-- 

 
1.158.997,88 

 
1.158.997,88 

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

 
-- 

 
7.026.967,19 

 
7.026.967,19 

Total activos financieros 7.152,41 8.211.071,47 8.218.223,88 

 
 
 
 
 
 

Valor en libros de los activos financieros 
 

El valor en libros de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad, sin considerar el efectivo y 
otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación: 
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 Largo Plazo 

CLASES 

Instrumentos de Patrimonio Créditos, derivados y otros TOTAL 

CATEGORIAS Dic. 2019 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2018 

 
Activos a Valor Razonable 
con cambios en P y G 

      

- Mantenidos para 
negociar -- -- -- -- -- -- 

Activos disponibles para la 
venta 

      

- Valorados a valor 
razonable 
Préstamos y partidas a 
cobrar 

-- 
 

-- 

-- 
 

-- 

-- 
 

7.152,41 

-- 
 

7.152,41 

-- 
 

7.152,41 

-- 
 

7.152,41 

Total no corriente -- -- 7.152,41 7.152,41 7.152,41 7.152,41 

 
 

 Corto Plazo 

CLASES 

Instrumentos de Patrimonio Créditos, derivados y otros TOTAL 

CATEGORIAS Dic. 2019 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2018 

 
Activos a Valor Razonable 
con cambios en P y G 

      

- Mantenidos para 
negociar -- -- -- -- -- -- 

Activos disponibles para la 
venta 

      

- Valorados a valor 
razonable 
Préstamos y partidas a 
cobrar 

-- 
 

-- 

-- 
 

-- 

-- 
 

6.240.816,53 

-- 
 

4.590.982,77 

-- 
 

6.240.816,53 

-- 
 

4.590.982,77 

Total corriente -- -- 6.240.816,53 4.590.982,77 6.240.816,53 4.590.982,77 

 
 

 
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente: 

 
 Euros 

2019 2018 

 

Clientes 

 

3.560.979,45 

 

3.051.864,84 

Otros deudores 60.865,26 44.714,72 

Provisión deterioro -2.017.431,34 -1.967.838,32 

 1.604.413,37 1.128.741,24 
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En la cuenta provisión por deterioro, se encuentran los clientes de dudoso cobro, clientes vencidos pendientes de 
cobro, a su vez en el ejercicio 2019 la sociedad ha incrementado la dotación a la provisión por insolvencias. 

 
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por 
el riesgo de crédito es el siguiente: 

 
 
 

 Créditos, derivados y otros TOTAL 

Corto plazo Corto plazo 

Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2018 1.936.089,79 € 1.936.089,79 €

(+) Corrección valorativa por deterioro 111.917,64 € 111.917,64 €

(-) Reversión del deterioro 80.169,11 € 80.169,11 €

(-) Salidas y reducciones 0,00 € 0,00 €

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2018 1.967.838,32 € 1.967.838,32 €

(+) Corrección valorativa por deterioro 175.973,20 € 175.973,20 €

(-) Reversión del deterioro 126.380,18 € 126.380,18 €

(-) Salidas y reducciones 0,00 € 0,00 €

Pérdida por deterioro a 31/12/2019 2.017.431,34 € 2.017.431,34 €

 
 
 
 

8. Patrimonio neto y fondos propios 
 

A 31 de diciembre del 2018 el patrimonio neto de la sociedad ascendía a 19.131.571,60 euros, siendo su capital 
social de 28.280.961,80 euros. 

 
A 31 de diciembre del 2019 el patrimonio neto de la sociedad asciende a 13.661.257,07 euros, siendo su capital 
de 28.280.961,80 euros. 

 
La sociedad no ha recibido durante el 2018 y 2019 ningún importe correspondiente a ampliación de capital. 

 
A 31 de diciembre de 2019, el patrimonio neto de la sociedad se encuentra por debajo del 50 % del capital Social 
(48,31%). En el 2020 se deberá realizar la operación societaria correspondiente para reestablecer el equilibrio 
patrimonial. 

 
 
 

Reserva legal 
 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio 
a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse 
para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la 
finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá 
destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para 
este fin. 
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Subvenciones de capital 
 

La información sobre las subvenciones de capital recibidas por la Sociedad, así como de los resultados imputados 
a las cuentas de pérdidas y ganancias, procedentes de las mismas, durante los ejercicios 2019 y 2018 es la 
siguiente: 

 
 Euros 

2019 2018 

 
Saldo inicial 

Imputación de subvenciones de inmovilizado 

 
2.105.904,76

-180.902,04

 
2.417.906,93 

-384.010,86 

Exceso imputación 2018  72.008,69 

Saldo final 1.925.002,72 2.105.904,76 

 
 
 
 

El detalle de las subvenciones de capital, junto con el importe pendiente de imputar a resultados al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 es el siguiente: 

 
 
 
 

Organismo 
Concedente 

 

 
Año de 

Concesión 

 
Importe 

Concedido 

Euros 

Importe pendiente 

31.12.19 

Importe pendiente 

31.12.18 

 

Generalitat Valenciana 

Generalitat Valenciana 

Generalitat Valenciana 

Generalitat Valenciana 

Exceso imputación 2015 subvención GV 

Exceso imputación 2017 subvención GV 

 

1998 
 

2000 
 

2001 
 

2008 
 
 
 

- 

 

5.959.035 
 

901.518 
 

2.103.542 
 

5.000.000 
 
 
 

- 

 

850.966,37 
 

270.455,45 
 

0 
 

803.580,18 

 

903.351 
 

313.900 
 

0 
 

888.653 

13.964.095 1.925.002 2.105.904 

 
 

. 
 

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 los Administradores de la Sociedad consideran que se había cumplido con 
todos los requisitos necesarios para la percepción y disfrute de las subvenciones detalladas anteriormente. 

 
 
 
 
 

9. Provisiones a largo plazo. 
 

La sociedad no ha realizado provisiones a largo plazo por no existir contingencias que así lo requieran.. 
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10. Pasivos financieros 
 

La conciliación entre los importes que se consideran pasivos financieros y los importes presentados en el “Pasivo” del 
balance intermedio a 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

 
 

 Pasivos 

Largo plazo Corto Plazo Total 

Dic. 2019 Dic. 2019 Dic. 2019 

Deudas 7.813,30 98.015,86 105.829,16 

Deudas con empresas del grupo y asociadas 7.611.756,94 8.102.186,20 15.713.943,14 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 

5.595.342,57 5.595.342,57 

Total pasivos financieros 7.619.570,24 13.795.544,63 21.415.114,87 

 
La conciliación entre los importes que se consideran pasivos financieros y los importes presentados en el “Pasivo” del 
balance a 31 de diciembre de 2018 fue la siguiente: 

 
 

Pasivos 

Largo plazo Corto Plazo Total 

Dic. 2018 Dic. 2018 Dic. 2018 

Deudas 7.813,30 82.730,39 90.543,69 

Deudas con empresas del grupo y asociadas 8.699.152,31 7.014.790,83 15.713.943,14 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -- 5.165.179,16 5.165.179,16 

Total pasivos financieros 8.706.965,61 12.262.700,38 20.969.665,99 

 
 

Valor en libros de los pasivos financieros 
 

El valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros establecidas en la norma de registro y valoración 
novena del PGC es el siguiente: 

 
 Largo plazo 

CLASES 

Deudas con entidades 
de crédito Derivados y otros TOTAL 

CATEGORIAS Dic. 2019 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2018 

 
Débitos y partidas a pagar 

 
-- 

 
-- 

 
7.619.570,24 

 
8.706.965,61 

 
7.619.570,24 

 
8.706.965,61 

Total no corriente -- -- 7.619.570,24 8.706.965,61 7.619.570,24 8.706.965,61 

 
 
 

 
 Corto plazo 

CLASES 
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 Deudas con entidades 
de crédito Derivados y otros TOTAL 

CATEGORIAS Dic. 2019 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2018 

 
Débitos y partidas a pagar 

 
--- 

 
--- 

 
13.795.544,63 

 
12.262.700,38 

 
13.795.544,63 

 
12.262.700,38 

Total corriente --- --- 13.795.544,63 12.262.700,38 13.795.544,63 12.262.700,38 

 

 
Deudas con entidades de crédito 

 
La composición de las deudas con acreedores financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, de acuerdo con sus 
vencimientos, es la siguiente: 

 
EJERCICIO 2019 

 
 Euros 

Corto Plazo 2021 2022 Largo Plazo 

 
Arrendamiento financiero 

Pólizas de crédito 

Deudas por intereses 

 
0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

  
0,00 

0,00 

0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO 2018 
 

 Euros 

Corto Plazo 2020 2021 Largo Plazo 

 
Arrendamiento financiero 

Pólizas de crédito 

Deudas por intereses 

 
0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

  
0,00 

0,00 

0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

CCSV:ABERK8BP-6LLY5HEQ-LT8IPYJB URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABERK8BP-6LLY5HEQ-LT8IPYJB

CSV:ZSCDDL3X-UGBJQJ6M-PNMF39IV URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZSCDDL3X-UGBJQJ6M-PNMF39IV



 
 
 
 

Otros pasivos financieros 
 

La composición del epígrafe “Otros pasivos financieros” al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente: 
 
 
 

 
Otros pasivos financieros largo plazo. 

Euros 

2019 2018 

 
Generalitat Valenciana 

Ampliación de capital en curso 

Instituto Valenciana Finanzas (IVF) 

Otros pasivos lp 

 
 
 
 
 

7.813,16 

 
 
 
 
 

7.813,16 

Total 7.813,16 7.813,16 

 
 

 
Otros pasivos financieros corto plazo 

Euros 

2019 2018 

 
Generalitat Valenciana 

Ampliación de capital en curso 

Instituto Valenciana Finanzas (IVF) 

Otros pasivos cp 

 
 
 
 

98.016,73 

 
 
 
 
 

82.731,26 

Total 98.016,73 82.731,26 

 
 

 
Deudas con empresas del grupo y asociadas. 

 
La composición del epígrafe “Deudas con empresas del grupo y asociadas” al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es 
la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Deudas a largo plazo con empresas del grupo y asociadas. 

Euros 

2019 2018 

 
Generalitat Valenciana deuda lp 

 
7.611.756,94 

 
8.699.152,31 

Total 7.611.756,94 8.699.152,31 

 
 

 
Deudas a corto plazo con empresas del grupo y asociadas. 

Euros 

2019 2018 
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Generalitat Valenciana deuda cp 

 
8.102.186,20 

 
7.014.790,83 

Total 8.102.186,20 7.014.790,83 

 
 

 
Tanto el epígrafe “Deudas a largo plazo con empresas del grupo y asociadas” por importe de 7.611.756,94 euros, 
como el epígrafe “Deudas a corto plazo con empresas del grupo y asociadas” por importe de 8.102.186,20 euros, 
se reflejan los pasivos pendientes adeudados a la Generalitat Valenciana. 

 
Dichas cantidades son las derivadas de créditos subrogados y pagos realizados con cargo al mecanismo de 
financiación puesto en marcha por el estado, después de la aplicación del acuerdo del Consell de fecha 28 de julio 
de 2017, así como las derivadas de la inclusión en el mecanismo de apoyo a la liquidez de las Comunidades 
Autónomas (FLA) 2017. 

 
En dicho acuerdo y tal como se exponía en la memoria del 2017, con motivo de reestablecer el equilibrio 
patrimonial, se acordó la aportación a fondos propios del Circuit de una parte de la deuda que mantenía la sociedad 
con la Generalitat destinados a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores y reservas negativas a 
31 de diciembre de 2016 por un importe total de 21.249.955,58 euros, manteniéndose las condiciones del resto 
de la cuenta acreedora que no era objeto de dicha aportación. 

 
En el ejercicio 2019 no ha habido ningún incremento de deuda correspondiente a estas partidas, siendo el único 
movimiento la reclasificación correspondiente a su vencimiento. 

 
 
 
 
 

Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 
 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la dirección de la sociedad, la cual tiene 
establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés, así 
como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan 
a la Sociedad: 

 
 
 
 
 

Riesgo de crédito 
 

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras 
de elevado nivel de solvencia. 

 
 
 

Riesgo de liquidez 
 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, 
la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance. Tal y como se indica en la Nota 2-d de la presente 
memoria la Sociedad, hasta el ejercicio 2017 la sociedad ha recibido apoyo financiero recurrentemente de su 
Accionista Único para llevar a cabo su actividad. En los dos últimos ejercicios, no se ha recibido ninguna ampliación 
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de capital y en el ejercicio 2019 la liquidez de la empresa se ha visto cubierta por una operación excepcional de 
las ventas de parcelas 

 
Riesgo de tipos de interés 

 
La Sociedad mantiene la totalidad de su deuda financiera referenciada a tipos de interés variables. 

 
 
 

11. Administraciones Públicas y situación fiscal 
 

 
Saldos con las Administraciones Públicas 

 
La composición de los saldos con las Administraciones Públicas es la siguiente: 

 
 Euros 

2019 2018 

Activo 

Corriente 

Pasivo 

Corriente 

Activo 

Corriente 

Pasivo 

Corriente 

Hacienda Pública- 

Deudora por Impuesto sobre sociedades 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

Subvenciones concedidas 

Otros tributos. 

Retenciones y pagos a cuenta 

Acreedora por retenciones practicadas 

Organismos de la Seguridad Social 

 
 
 

1.045.381,15 

1.343.149,88 

0 

22.352,45 

 
 

0,01 
 
 
 
 
 
 
 

33.305,17 

23.834,06 

 
 

0,36 

1.448.596,19 

3.144.934,20 

0,00 

18.955,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.362,79 

24.707,94 

Total 2.410.882,04 57.139,24 4.612.486,40 58.070,73 

 
 
 
 

Conciliación entre el resultado contable y la base imponible fiscal 
 

El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por la aplicación de 
los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado 
fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto. La conciliación entre el resultado contable de 
los ejercicios 2019 y 2018 y la base imponible fiscal del Impuesto sobre Sociedades, es la siguiente: 

 
 Euros 

2019 2018 

 
Resultado antes de impuestos del ejercicio 

 
-5.180.999,24 

 
-5.286.272,20 

Base imponible (resultado fiscal) -5.180.999,24 -5.286.272,20 

 
 

Las bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente al cierre del ejercicio, son las siguientes: 
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Año de 
Origen 

Euros 

2018 

1999 4.256.919 

2000 11.114.204 

2001 10.475.037 

2002 9.240.295 

2003 9.235.165 

2004 8.902.338 

2005 6.565.249 

2006 9.223.633 

2007 9.514.438 

2008 12.059.339 

2009 7.896.469 

2010 8.069.710 

2011 13.497.600 

2012 46.494.906 

2013 8.089.182 

2014 4.585.839 

2015 5.662.088 

2016 5.121.254 

2017 5.682.441 

2018 5.286.272 

2019 5.180.999 

Total 206.153.379 

 
De acuerdo con la legislación vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden compensarse a efectos 
impositivos con los beneficios de los dieciocho ejercicios siguientes. Sin embargo, el importe final a compensar 
por dichas pérdidas fiscales pudiera ser modificado como consecuencia de la comprobación de los ejercicios en 
que se produjeron. 

 
La Sociedad no ha registrado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los activos por impuestos diferidos en el balance 
por considerar los Administradores que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados futuros de la misma, 
incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal, es probable que dichos activos no sean recuperados. 

 
 
 

Conciliación entre resultado contable e ingreso por Impuesto sobre Sociedades 
 
 

El resultado contable no incluye ingreso por Impuesto sobre Sociedades como consecuencia de que la Sociedad 
no ha registrado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los activos por impuestos diferidos devengados. 
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Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 
 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta 
que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción. Al cierre del ejercicio la Sociedad tiene pendientes de inspección fiscal los cinco últimos 
ejercicios en relación con sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades y los cuatro últimos ejercicios para el 
resto de los impuestos que le son de aplicación. Los Administradores de la Sociedad consideran que se han 
practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que 
surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, 
los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las presentes 
cuentas anuales. 

 
 
 

12. Ingresos y gastos. 
 
 
 

a) Importe neto de la cifra de negocios 
 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018, por 
categorías de actividades es la siguiente: 

 
 Euros 

2019 2018 

 
Ingresos por venta de entradas 

 
4.540.963,31 

 
4.901.907,73 

Ingresos por prestaciones de servicios 1.983.624,99 1.614.241,13 

Ingresos por alquiler pista 3.046.967,52 2.767.797,69 

Ingresos por vip club 537.345,40 493.479,84 

Ingresos por patrocinio 473.275,11 462.893,35 

Otros ingresos 980.094,28 868.284,96 

Total 11.562.270,61 11.108.604,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Aprovisionamientos 
 

El detalle del epígrafe "Aprovisionamientos" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2019 y 
2018 adjuntas, es el siguiente: 

 
 Euros 

2019 2018 

 
Trabajos realizados por otras empresas 

 
1.695.485,37 

 
1.590.572,21 
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Compras de mercaderías 

Variación de existencias 

17.210,96 

9.894,92 

33.746,65 

-6.638,69 

Total 1.722.591,25 1.617.680,17 

 
El detalle de los aprovisionamientos efectuados por la Sociedad durante los ejercicios 2019 y 2018, 
corresponde, prácticamente en su totalidad, a consumos realizados en territorio nacional. 

 
 
 

c) Gastos de personal 
 

El detalle del epígrafe "Gastos de personal" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2019 y 
2018 adjuntas, es el siguiente: 

 
 Euros 

2019 2018 

 

Sueldos y salarios 

 

799.888,16 

 

824.516,40 

Indemnizaciones 0,00 0,00 

Seguridad Social a cargo de la empresa 232.460,14 257.952,31 

Otros gastos sociales 0,00 0,00 

 1.032.348,30 1.067.762,51 

CCSV:ABERK8BP-6LLY5HEQ-LT8IPYJB URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABERK8BP-6LLY5HEQ-LT8IPYJB

CSV:ZSCDDL3X-UGBJQJ6M-PNMF39IV URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZSCDDL3X-UGBJQJ6M-PNMF39IV



 
 
 
 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2019 y 2018, coincidente con la distribución 
por género al término de dichos ejercicios, detallado por categorías profesionales, es el siguiente: 

 
 
 

 2019 2018 

Empleados Empleadas Total Empleados Empleadas Total 

 
 

Alta dirección 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

Directores 
      

Otros empleados 10 10 20 11 10 21 

 11 10 21 12 10 22 

 
 
 
 

d) Servicios exteriores 
 

El detalle del epígrafe "Servicios exteriores" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2019 y 
2018 adjuntas, es el siguiente: 

 
 Euros 

2019 2018 

 

Arrendamientos y cánones 

 

9.010.746,47 8.573.712,80

Reparación y conservación 1.037.987,13 814.262,95

Primas de seguros 200.106,72 171.169,57

Transportes 22.326,17 27.970,80

Otros servicios 3.014.520,48 2.655.427,39

Servicios profesionales independientes 1.182.795,99 869.026,99

Suministros 323.659,44 305.609,48

Publicidad y propaganda 151.916,21 267.463,99

Servicios bancarios 89.990,20 125.371,20

 15.034.048,81 13.810.015,17

 
 

El epígrafe “Arrendamientos y cánones” incluye, fundamentalmente, los derechos para la organización y 
celebración en 2019 del Gran Premio de Motociclismo de la Comunidad Valenciana. 

 

 
e) Honorarios de auditoría 

 
Los honorarios relativos a servicios de auditoría financiera del ejercicio 2019 y 2018 fueron satisfechos por la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana. 
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13. Otra información 
 

Los miembros del Órgano de Administración, durante los ejercicios 2019 ( tres hombres y seis mujeres) 2018 
(cuatro hombres y dos mujeres) no han recibido retribución alguna por razón de su cargo ni por ningún otro 
concepto. 

 
El total de remuneraciones satisfechas al personal de la Alta Dirección de la Sociedad durante los ejercicios 2019 
y 2018 ascendió a 58.861,08 euros y 57.423,80 euros, respectivamente. 

 
La Sociedad no tiene concedidos anticipos o créditos a los miembros de su Consejo de Administración ni de su 
Alta Dirección, ni tiene contraída obligación alguna respecto a los mismos en materia de pensiones y seguros de 
vida. 

 
Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte de los Administradores 

 
Al cierre del ejercicio 2019 los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como determinadas 
personas vinculadas a los mismos según se define en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, no 
han mantenido participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de 
actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, que de acuerdo con sus estatutos es “la organización 
y gestión de la explotación de las actividades y servicios a desarrollar en los terrenos, inmuebles e instalaciones 
del circuito de velocidad, así como la promoción de las actividades deportivas que se correspondan con los 
objetivos y fines que en materia deportiva tiene la Generalitat Valenciana”, ni ejercen cargos o funciones de 
responsabilidad en sociedades de dichas características. 

 
Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. 
“Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

 
A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio en relación a los pagos realizados y pendientes de pago durante los ejercicios 2019 y 2018: 

 
 
 

 
2019 2018 

Importe % Importe % 
Pagos realizados dentro del plazo máximo legal 14.761.579 90,97 5.388.366 62,12 

Resto 1.464.452 9,03 3.285.675 37,88 

Total pagos del ejercicio 16.226.031 100 8.674.041 100 

PMPE (dias) de pagos 8,98  21,52  

Aplazamientos que a fecha de cierre 

sobrepasan el plazo máximo legal 

 

0 

  

6.432 

 

CCSV:ABERK8BP-6LLY5HEQ-LT8IPYJB URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABERK8BP-6LLY5HEQ-LT8IPYJB

CSV:ZSCDDL3X-UGBJQJ6M-PNMF39IV URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZSCDDL3X-UGBJQJ6M-PNMF39IV



 
 
 
 

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que por su 
naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo que 
incluyen los datos relativos a la partida “Acreedores varios” del pasivo corriente del balance. 

 
El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el cociente formado en el numerador 
por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con un 
aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido del 
respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un 
aplazamiento superior al plazo legal de pago. 

 
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2019 según la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, ha 
sido 30 días. 

 
Para ejercicios iniciados a partir del 01/01/2015, las sociedades mercantiles incluirán una nota en la memoria 
conteniendo la siguiente información: 

 
 
 

 2019 2018 

Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 13,15 27,44 

Ratio de las operaciones pagadas 5,41 27,46 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 23,17 26,61 

 Importe (euros Importe (euros 

Total pagos realizados 16.226.032 8.674.041. 

Total pagos pendientes 3.771.364 6.119 

 
 

 
Compromisos con terceros 

 
La Sociedad al 31 de diciembre de 2019 tiene compromisos adquiridos correspondientes al Mundial de 
Motociclismo por importes de: 

 
. 

 
Años Importes € 

2020 7.934.766 

2021 8.172.809 

total 16.107.575 
 
 
 

La cantidad correspondiente al 2019 asciende a la cantidad de 7.703.656 €. 

A dichas cantidades hay que añadirle el impuesto correspondiente. 
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Hechos Posteriores 
 

No han acontecido hechos desde la fecha de cierre hasta la formulación de las cuentas anuales que por su 
especial relevancia, sean susceptibles de divulgación en la memoria, salvo el mencionado en el siguiente párrafo. 

 
 

En referencia al Contrato de Promotor FIM Road Racing World Championship Grand Prix firmado el 20 de 
septiembre de 2016 entre Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. y Dorna Sports S.L, empresa 
organizadora del mundial, con vigencia hasta 31 de diciembre de 2021 y de acuerdo a las conversaciones 
mantenidas se prorrogará con las siguientes condiciones: 

 
 
 

1. Plazo: el Contrato se prorrogará por plazo de 5 años, es decir desde 1 de enero de 2022 hasta 31 de 
diciembre de 2026. 

 
 

2. Durante la vigencia del Contrato, Dorna se obliga a que al menos en tres (3) de los cinco (5) años se 
celebre un Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Dorna se compromete a incluir el Gran Premio 
de la Comunitat Valenciana en el calendario del Campeonato de MotoGP 2022 por lo que como 
mínimo hasta ese año, el Circuit Ricardo Tormo contará con Gran Premio. Lo anterior debe ser 
interpretado en el sentido de que tres (3) será el número mínimo de Grandes Premio de la Comunitat 
Valenciana a celebrar en el Circuito durante la vigencia del nuevo contrato si bien Dorna podrá 
aumentar dicho número a cuatro o hasta un máximo de cinco y el Promotor vendrá obligado a organizar 
y promover dicho número de Grandes Premios de la Comunitat Valenciana de acuerdo con el 
Contrato en caso de que Dorna así lo requiera. 

 
 

3. El contrato fija asimismo que las temporadas en que se celebre el Gran Premio de la Comunitat 
Valenciana éste será el último Gran Premio de la Temporada. 

 
4. La contraprestación a pagar por el Circuit a Dorna ascenderá a la cantidad que sea pagadera para el 

Gran Premio de la Comunitat Valenciana del año 2021 incrementada para cada año en el que se 
celebre Gran Premio de la Comunitat Valenciana en el Circuito un 3% respecto a la cantidad 
devengada y pagada el ultimo año anterior en el que se hubiera celebrado Gran Premio de la Comunitat 
Valenciana. 

 
5. Se prevee que el presente acuerdo sea aprobado por el consejo de administración a celebrar durante el 

primer trimestre de 2020. 
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2.019 2.018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 27.504.173,34 28.685.539,54

I. Inmovilizado intangible 31.874,85 19.831,20

1. Desarrollo 0,00 0,00

2. Concesiones 0,00 0,00

3. Patentes, licencias, marcas y similares 78,94 78,94

4. Fondo de comercio 0,00 0,00

5. Aplicaciones informßticas 31.795,91 19.752,26

6. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00

II. Inmovilizado material 27.465.146,08 28.658.555,93

1. Terrenos y construcciones 12.979.124,25 13.056.947,47

2. Instalaciones tÚcnicas y otro inmovilizado material 14.451.158,19 15.601.608,46

3. Inmovilizado en curso y anticipos 34.863,64 0,00

III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

1. Terrenos 0,00 0,00

2. Construcciones 0,00 0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo 0,00 0,00

1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

2. CrÚditos a empresas 0,00 0,00

3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00

4. Derivados

5. Otros activos financieros

V. Inversiones financieras a largo plazo 7.152,41 7.152,41

1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

2. CrÚditos a empresas 0,00 0,00

3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00

4. Derivados 0,00 0,00

5. Otros activos financieros 7.152,41 7.152,41

VI. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00

B) ACTIVOS CORRIENTE 8.802.142,03 12.904.467,07

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00

II. Existencias 43.402,74 53.297,66

1. Comerciales 0,00 0,00

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 43.402,74 53.297,66

3. Productos en curso 0,00 0,00

4. Productos terminados 0,00 0,00

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 0,00 0,00

6. Anticipos 0,00 0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.015.851,50 5.742.793,01

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.543.548,11 1.084.026,52

2. Clientes, empresas del grupo y asociados 0,00 0,00

3. Deudores varios 60.865,26 44.714,72

4. Personal 554,87 1.565,37

5. Activos por impuesto corriente 0,36 0,36

6. Otros crÚditos con las Administraciones P·blicas 2.410.882,90 4.612.486,04

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0,00 0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 0,00 0,00

1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

2. CrÚditos a empresas 0,00 0,00

3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00

4. Derivados

5. Otros activos financieros 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo 25.756,40 25.106,40

1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

2. CrÚditos a empresas 0,00 0,00

3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00

4. Derivados 0,00 0,00

5. Otros activos financieros 25.756,40 25.106,40

VI. Periodificaciones a corto plazo 107.039,86 56.302,81

VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 4.610.091,53 7.026.967,19

1. TesorerÝa 4.610.091,53 7.026.967,19

2. Otros activos lÝquidos equivalentes 0,00 0,00

TOTAL ACTIVO ( A + B ) 36.306.315,37 41.590.006,61

BALANCE SITUACIÓN
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BALANCE SITUACION 2.019 2.018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 13.661.257,07 19.131.571,60

A-1) Fondos propios 11.736.254,35 17.025.666,84

I. Capital 28.280.961,80 28.280.961,80

1. Capital escriturado 28.280.961,80 28.280.961,80

2. ( Capital no exigido ) 0,00 0,00

II. Prima de emisi¾n 0,00 0,00

III. Reservas -394.994,55 -286.581,30

1. Legal y estatutarias 0,00 0,00

2. Otras reservas -394.994,55 -286.581,30

IV. ( Acciones y participaciones en patrimonio propias ). 0,00 0,00

V. Resultado de ejercicios anteriores -10.968.713,66 -5.682.441,46

1. Remanente 0,00 0,00

2. ( Resultados negativos de ejercicios anteriores ) -10.968.713,66 -5.682.441,46

VI. Aportaciones de socios 0,00 0,00

VII. Resultado de ejercicio -5.180.999,24 -5.286.272,20

VIII. (Dividendo a cuenta) 0,00 0,00

IX. Otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

A-2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00

I. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00

II. Operaciones de cobertura 0,00 0,00

III. Otros 0,00 0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.925.002,72 2.105.904,76

B) PASIVO NO CORRIENTE 7.619.570,24 8.706.965,61

I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 0,00 0,00

2. Actuaciones medioambientales 0,00 0,00

3. Provisiones por reestructuraci¾n 0,00 0,00

4. Otras provisiones 0,00 0,00

II. Deudas a largo plazo 7.813,30 7.813,30

1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

2. Deudas con entidades de crÚdito 0,14 0,14

3. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

4. Derivados 0,00 0,00

5. Otros pasivos financieros 7.813,16 7.813,16

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 7.611.756,94 8.699.152,31

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 15.025.488,06 13.751.469,40
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta 0,00 0,00

II. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

III. Deudas a corto plazo 98.015,86 82.730,39

1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

2. Deudas con entidades de crÚdito -0,87 -0,87

3. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

4. Derivados 0,00 0,00

5. Otros pasivos financieros 98.016,73 82.731,26

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 8.102.186,20 7.014.790,83

V. Acreedores comerciales y cuentas a pagar 5.652.481,59 5.223.250,03

1. Proveedores 450.081,94 283.153,54

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00

3. Acreedores varios. 5.118.125,96 4.854.890,95

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago ). -1,25 -1,25

5. Pasivos por impuesto corriente 0,00 0,00

6. Otras deudas con Administraciones P·blicas 57.139,02 58.070,87

7. Anticipos de cliente 27.135,92 27.135,92

VI. Periodificaciones a corto plazo. 1.172.804,41 1.430.698,15

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 36.306.315,37 41.590.006,61
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2.019 2.018

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 11.562.270,61 11.108.605,10

a) Ventas 4.540.963,31 4.901.907,73

b) Prestaciones de servicios 7.021.307,30 6.206.697,37
2. Variaci¾n de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricaci¾n 0,00 0,00

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00

4. Aprovisionamientos -1.722.591,25 -1.617.680,17

a) Consumo de mercaderÝas 0,00 0,00

b) Consumo de materias primas y otros materiales -27.105,88 -27.107,96

c) Trabajo realizados para otras empresas -1.695.485,37 -1.590.572,21
d) Deterioro de mercaderÝas, materias primas y otros 
aprovisionamientos 0,00 0,00

5. Otros ingresos de explotaci¾n 2.697.695,07 3.210.116,76

a) Ingresos accesorios y otros de gesti¾n contable 81.312,87 81.225,56
b) Subvenciones de explotaci¾n incorporadas al resultado 
del ejercicio 2.616.382,20 3.128.891,20

6. Gastos de personal -1.032.348,30 -1.082.468,71

a) Sueldos, salarios y asimilados -799.888,16 -824.516,40

b) Cargas sociales -232.460,14 -257.952,31

c) Provisiones 0,00 0,00

7. Otros gastos de explotaci¾n -15.773.400,85 -14.623.941,12

a) Servicios exteriores -15.034.048,81 -13.810.015,17

b) Tributos -354.043,24 -335.266,59
c) PÚrdidas, deterioro y variaci¾n de provisiones por 
operaciones comerciales -49.593,02 332.602,51

d) Otros gastos de gesti¾n corriente -335.715,78 -811.261,87

8. Amortizaci¾n del inmovilizado -1.969.075,42 -2.425.822,28
9. Imputaci¾n de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 180.902,04 384.010,86

10. Exceso de provisiones 0,00 0,00

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00

a) Deterioros y pÚrdidas 0,00 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00

13. Otros resultados 877.984,83 -238.780,99

a) Gastos excepcionales -10.110,81 -435.955,00

b) Ingresos excepcionales 888.095,64 197.174,01
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION ( 
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+13) -5.178.563,27 -5.285.960,55

12. Ingresos financieros 0,00 0,00

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. 0,00 0,00

a1) En empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00

a2) En terceros 0,00 0,00

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 0,00

a1) En empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00

a2) En terceros 0,00 0,00

13. Gastos financieros 0,00 0,00

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. 0,00 0,00

b) Por deudas con terceros 0,00 0,00

c) Por actualizaci¾n de provisiones 0,00 0,00

14. Variaci¾n de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

a) Cartera de negociaci¾n y otros 0,00 0,00
b) Imputaci¾n al resultado del ejercicio por activos 
financieros disponibles para la venta 0,00 0,00

15. Diferencias de cambio -2.435,97 -311,65
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 0,00 0,00

a) Deterioros y pÚrdidas 0,00 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -2.435,97 -311,65

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) -5.180.999,24 -5.286.272,20

17. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3+17) -5.180.999,24 -5.286.272,20

B ) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,00
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
interrumpidas neto de impuestos.
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18) -5.180.999,24 -5.286.272,20

PERDIDAS Y GANANCIAS
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DEL CIRCUIT DEL MOTOR I PROMOCIÓ 
ESPORTIVA, SA. EXERCICI 2019 

S’han analitzat les al·legacions presentades, amb data 25 de setembre de 2020, pel director 
general del Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA (CMPE), respecte de les quals 
s’informa del que segueix. 

Primera al·legació 

Apartat 3 de l’apèndix, pàgina 13, paràgraf quart 

Comentaris: 

En l’escrit d’al·legacions es proposa canviar en la redacció de l’Informe “rellevants 
incompliments de la normativa contractual” per “incorreccions en l’aplicació de la 
normativa contractual”. 

El paràgraf complet és el següent: “Es té coneixement que l’Advocacia General de la 
Generalitat va autoritzar al CMPE la contractació d’una assessoria jurídica externa amb la 
finalitat de garantir una gestió adequada de la contractació i que no es reiteraren els 
incompliments de la normativa vigent posats de manifest en l’informe corresponent a 
l’exercici 2017. A la vista dels rellevants incompliments de la normativa contractual que es 
posen de manifest en l’apartat 4.1 de l’Informe, referit al fonament de l’opinió amb 
excepcions relativa a la contractació, així com de les circumstàncies que es recullen en 
l’apartat 6 d’aquest apèndix, tot sembla indicar que aquesta iniciativa promoguda pel CMPE 
no ha donat bon resultat”. 

Es considera que els incompliments de la normativa contractual, especialment els recollits 
en l’apartat 4.1 de l’Informe referit al fonament de l’opinió amb excepcions relativa a la 
contractació, són rellevants i no simples incorreccions, i aquesta és la raó per la qual es 
recullen en l’apartat esmentat. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 3 de l’apèndix, pàgina 13, paràgraf cinqué 

Comentaris 

En l’escrit d’al·legacions a l’Informe s’indica que s’està posant en marxa una aplicació 
informàtica (CRM) que integrarà tots els processos i tots els departaments, per la qual cosa 
tots els expedients seran electrònics. 
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En la mateixa al·legació s’indica que s’està posant en marxa, de la qual cosa es dedueix que 
hui en dia no està en funcionament l’aplicació informàtica, de manera que és procedent 
realitzar la recomanació i en informes d’exercicis futurs se’n revisarà la implantació efectiva. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 5 de l’apèndix, pàgina 15, paràgraf segon 

Comentaris 

En l’escrit d’al·legacions es proposa canviar la redacció de l’Informe “rellevants 
incompliments significatius de la normativa contractual” per “incorreccions en l’aplicació de 
la normativa contractual”. 

En realitat el que posa en l’Informe és: “determinats incompliments significatius de la 
normativa aplicable, que es recullen en l’apartat 4.1 de l’Informe de fiscalització, referit al 
fonament de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació”. 

Es considera que els incompliments de la normativa contractual, recollits en l’apartat 4.1 de 
l’Informe, referit al fonament de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació, són 
rellevants i no simples incorreccions. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 6 de l’apèndix, pàgina 15, paràgraf quart 

Comentaris 

El CMPE considera en la seua al·legació que s’ha facultat el director general com a òrgan 
de contractació per part del Consell d’Administració en la seua reunió del 23 d’octubre de 
2019 per als expedients 5/2019, 6/2019 i 7/2019. 

Aquesta al·legació ha de desestimar-se, ja que aquests tres contractes s’inicien a 
començament de 2019 per a la temporada de Fórmula 4, amb bastant anterioritat al fet 
que es produïsca la mencionada reunió del Consell d’Administració. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Cinquena al·legació 

Apartat 6 de l’apèndix, pàgina 15, paràgraf cinqué 

Comentaris 

En aquesta al·legació s’indica que no és correcte que, perquè hi haja contractes licitats 
anualment, s’haja vulnerat el càlcul del valor estimat estipulat en l’article 101 de l’LCSP, ja 
que aquests contractes s’han licitat precisament per mitjà de procediment obert, i en la 
seua majoria subjectes a regulació harmonitzada, per la qual cosa, encara que s’haguera 
previst una duració major, el procediment hauria sigut idèntic a l’utilitzat en les licitacions 
qüestionades, un procediment obert, de manera que no s’ha incomplit la normativa 
contractual, ni s’han alterat les regles del procediment. 

Sobre aquest tema cal indicar que en la redacció de l’Informe es fa una remissió a les 
indicacions del punt 1 de l’apartat 4.1 de l’Informe. En aquest punt es fa referència tant a 
contractes menors com a no menors, de manera que l’afirmació següent, “aquests 
contractes s’han licitat precisament per mitjà de procediment obert, i en la seua majoria 
subjectes a regulació harmonitzada”, no és correcta i l’al·legació no pot ser acceptada. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació 

Apartat 6 de l’apèndix, pàgina 15, paràgraf sisé 

Comentaris 

En la seua al·legació el CMPE indica que el Consell d’Administració no es va poder reunir 
des del mes de març fins al 7 d’agost perquè es van nomenar nous consellers amb data 2 
d’agost, i que per això es van tramitar d’urgència els expedients 1/2019, 2/2019, 3/2019 i 
4/2019. S’indica, a més, que el fet de tramitar-se d’urgència no té per què ocasionar que es 
puga limitar la competència. 

La realitat és que, com s’indica en l’Informe, en els quatre contractes les prestacions tenen 
caràcter periòdic anual i són perfectament previsibles. El Consell d’Administració es va 
reunir al març de 2019 els dies 4 i 28 de març. En les dues reunions, fins i tot amb 
anterioritat, es podrien haver aprovat els plecs. 

Pel que fa al fet que la tramitació d’urgència no té per què limitar la competència, interessa 
fer notar que en l’Informe es diu que pot limitar la competència, no s’afirma que l’haja 
limitada. 
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Conseqüència en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Setena al·legació 

Apartat 6 de l’apèndix, pàgina 15, paràgraf seté 

Comentaris 

L’al·legació indica que no s’ha incomplit la normativa contractual utilitzant el procediment 
negociat sense publicitat en els expedients 5/2019, 6/2019 i 7/2019. 

No hi ha problema a acceptar aquesta afirmació, però cal observar que en l’Informe no es 
posa en dubte la utilització del procediment negociat sense publicitat en els expedients 
mencionats, sinó que el que s’expressa és que, encara que en l’informe de necessitat 
s’indica que hi ha un proveïdor que en té l’exclusivitat, no hi ha cap document en l’expedient 
en el qual es justifique que aquest fet determina la utilització del procediment negociat 
sense publicitat. És un defecte de forma i no de fons el que posa de manifest aquest 
paràgraf. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Huitena al·legació 

Apartat 6 de l’apèndix, pàgina 16, paràgraf segon 

Comentaris 

El CMPE assenyala que la llei no exigeix cap qualificació per als membres de la mesa de 
contractació. 

En l’esmentat paràgraf es fa una recomanació, no s’exposa cap incompliment de la 
normativa. La recomanació s’assenyala pel fet que tres dels membres de la mesa de 
contractació manifesten que no compten amb formació en matèria de contractació pública 
i el que es fa és recomanar que els membres de la mesa de contractació tinguen formació 
en matèria de contractació pública. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Novena al·legació 

Apartat 6 de l’apèndix, pàgina 16, paràgraf tercer 

Comentaris 

El CMPE assenyala que està acreditada la solvència tècnica i la solvència econòmica i 
financera dels adjudicataris en els expedients 1/2009, 2/2009 i 4/2009 per al lot de cabines. 

En realitat el text d’aquest paràgraf de l’esborrany de l’Informe diu textualment el següent: 
“En els expedients 1/2019 i 2/2019 i en el 4/2019 per al lot de cabines no hi ha constància 
que s’haja verificat que l’empresari proposat per la mesa de contractació complisca el criteri 
per a acreditar la solvència tècnica establida en els plecs de clàusules administratives 
particulars, de manera que aquests plecs incompleixen l’article 150.2 de l’LCSP, per la qual 
cosa s’adjudiquen els contractes sense comprovar la solvència tècnica de l’adjudicatari”. 

En els plecs de clàusules administratives particulars dels tres expedients s’estableix com a 
mitjà per a acreditar la solvència tècnica, l’aportació de certificats de bona execució de 
treballs anteriors, que no consten en els expedients. En els plecs dels tres expedients 
s’indica, així mateix, que no és procedent acreditar la solvència si s’aporta un certificat que 
acredite una determinada classificació i encara que en els tres expedients consta 
l’autorització dels adjudicataris perquè el CMPE puga consultar el Registre Oficial de 
Licitadors de l’Estat, en cap dels tres casos existeix constància en l’expedient que aquesta 
consulta s’haja realitzat. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Desena al·legació 

Apartat 6 de l’apèndix, pàgina 16, paràgraf sisé 

Comentaris 

El CMPE reconeix el que s’exposa en l’esmentat paràgraf de l’Informe, per la qual cosa no 
és procedent cap consideració sobre aquest tema. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Onzena al·legació 

Apartat 6 de l’apèndix, pàgina 16, paràgraf seté 

Comentaris 

El CMPE considera que amb la subscripció de l’acta de recepció en els expedients 1/2019, 
3/2019 i 4/2019 s’està acceptant que el servei/subministrament ha complit les condicions 
descrites en el plec. 

No és correcta aquesta afirmació, atés que en l’acta de recepció no s’esmenta expressament 
el compliment de la condició especial d’execució del contracte de caràcter social, ètic, 
mediambiental o d’un altre ordre, establida en el plec de clàusules administratives 
particulars. En el mateix sentit, tampoc consta en l’expedient evidència que s’haja complit. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Dotzena al·legació 

Apartat 6 de l’apèndix, pàgina 16, paràgrafs huité i nové 

Comentaris 

L’al·legació no aporta cap documentació relativa als incompliments referits a la publicitat 
de la formalització dels contractes. Sembla indicar que els incompliments són 
responsabilitat del servei extern d’assistència tècnica a la mesa de contractació. 

Pel que fa a la falta de publicació en el perfil de contractant de les actes de la mesa de 
contractació, reconeixen que no s’han publicat i indiquen en l’escrit d’al·legacions a 
l’Informe que procediran a publicar-les. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Tretzena al·legació 

Apartat 6 de l’apèndix, pàgina 17, paràgraf quart 

Comentaris 

En l’al·legació assumeixen la veracitat del que s’exposa en aquest paràgraf de l’Informe i 
indiquen que estan treballant en la implantació d’una aplicació informàtica (CRM) que 
inclourà els processos de tots els departaments i comptarà amb signatura electrònica dels 
documents. 
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Com s’indica en l’escrit d’al·legacions, aquesta aplicació informàtica no està encara 
implantada, per la qual cosa és procedent mantindre la recomanació i aquesta serà una 
qüestió que es revisarà de manera específica en els informes d’exercicis futurs. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Catorzena al·legació 

Apartat 6 de l’apèndix, pàgina 19, paràgraf seté 

Comentaris 

En l’al·legació s’indica que la persona que actua com a secretària de la mesa de contractació 
és vocal/secretària, atés que és l’únic membre de la mesa que coneix la plataforma de 
contractació i els càrrecs no són incompatibles. 

Es considera que aquesta persona hauria d’haver sigut nomenada com a secretària de la 
mesa de contractació pel Consell d’Administració. Es té constància que quan aquest òrgan 
del CMPE aprova la composició de la mesa de contractació el dia 7 d’agost de 2019, la 
persona en qüestió és designada com a vocal i es nomena una altra persona com a 
secretària de la mesa. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Quinzena al·legació 

Apartat 6 de l’apèndix, pàgina 18, paràgrafs segon i tercer 

Comentaris 

El CMPE indica que està acreditada la solvència econòmica i financera de l’adjudicatari de 
l’expedient 1/2019 i que a més està inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades de l’Estat. 

En el plec de clàusules administratives particulars d’aquest expedient s’estableix com a mitjà 
per a acreditar la solvència econòmica i financera la declaració de l’empresari en què indica 
el volum de negocis global de l’empresa en els tres últims anys i els seus comptes anuals 
aprovats i depositats en el Registre Mercantil. Aquests comptes anuals no consten en 
l’expedient. En l’esmentat plec s’indica que no és procedent acreditar la solvència aportant 
certificat que acredite una classificació determinada. A més, encara que en l’expedient 
consta l’autorització de l’adjudicatari perquè el CMPE puga consultar el Registre Oficial de 
Licitadors de l’Estat, no hi consta que aquesta consulta s’haja realitzat.  
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Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Setzena al·legació 

Apartat 6 de l’apèndix, pàgina 18, paràgraf huité i pàgina 19, paràgrafs 
primer i segon 

Comentaris 

L’al·legació indica que la mesa de contractació és potestativa en aquest procediment 
conforme a l’LCSP i que el director general efectua les tasques pròpies de la mesa de 
contractació, ja que la seua constitució no és preceptiva conforme a l’esmentada llei. 
Exposen, a més, que els plecs i l’expedient van ser aprovats pel Consell d’Administració el 
dia 7 d’agost i que el 23 d’octubre se li dona compte de les actuacions i es faculta en 
aquesta reunió del Consell el director general per a actuar com a òrgan de contractació.  

En l’esmentat paràgraf de l’esborrany de l’Informe no es diu que s’haja incomplit l’LCSP, 
s’indica exclusivament que s’incompleix l’acord del Consell d’Administració de 7 d’agost de 
2019, en el qual s’estableix el nomenament d’una mesa de contractació fixa amb una sèrie 
de membres per a tots els procediments en què l’òrgan de contractació siga el mateix 
consell. 

La delegació al director general per a actuar com a òrgan de contractació no es produeix 
en la reunió del Consell d’Administració de 23 d’octubre, malgrat el que s’afirma en l’escrit 
d’al·legacions, perquè únicament s’havia facultat el director general per a adjudicar el 
contracte i ni tan sols per a formalitzar-lo, de manera que totes les actuacions realitzades 
per aquest en l’expedient, excepte l’adjudicació, incompleixen l’esmentat acord del 7 
d’agost i es considera que hauria d’haver actuat la mesa de contractació. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Dissetena al·legació 

Apartat 6 de l’apèndix, pàgina 19, paràgraf segon 

Comentaris 

En l’al·legació s’indica que, pel fet de tractar-se d’un procediment negociat sense publicitat, 
en el perfil de contractant únicament ha de figurar l’anunci d’adjudicació i l’anunci de 
formalització. 
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No és correcta aquesta afirmació, perquè l’article 63.3 de l’LCSP estableix el contingut 
mínim que ha de publicar-se en el perfil de contractant per a tots els contractes i només fa 
una excepció en l’apartat c relativa als contractes negociats sense publicitat.  

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Dihuitena al·legació 

Apartat 6 de l’apèndix, pàgina 19, paràgraf seté 

Comentaris 

En l’al·legació s’indica que la persona que actua com a secretària de la mesa de contractació 
actua com a secretària/vocal, atés que és l’única persona que ha realitzat un curs de 
contractació per al maneig de la plataforma de contractació, i els càrrecs no són 
incompatibles. 

Es considera que aquesta persona hauria d’haver sigut nomenada secretària de la mesa de 
contractació pel Consell d’Administració. Quan aquest òrgan del CMPE aprova la 
composició de la mesa de contractació el dia 7 d’agost de 2019, la persona en qüestió és 
designada com a vocal i es nomena una altra persona com a secretària de la mesa. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Dinovena al·legació 

Apartat 6 de l’apèndix, pàgina 20, paràgraf quart 

Comentaris 

L’al·legació exposa que pel fet d’estar l’adjudicatari de l’expedient inscrit en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat no és necessari comprovar si es troba 
al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

En primer lloc cal assenyalar que la comprovació ha de fer-se estiga o no inscrit en 
l’esmentat registre, de conformitat amb l’article 150.2 de l’LCSP. El fet d’estar inscrit, de 
conformitat amb l’article 140.3 de l’LCSP, només eximeix el candidat a l’adjudicació d’haver 
d’aportar la documentació que figure en el registre mencionat. 

En l’expedient no hi ha constància que l’adjudicatari estiga inscrit en el Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat. Es desconeix si els certificats de la Seguretat 
Social i d’Hisenda que figuren en l’expedient han sigut aportats per l’adjudicatari o han 
sigut obtinguts pel CMPE del Registre. Els incompliments que s’assenyalen en el paràgraf 
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objecte d’aquesta al·legació són que l’adjudicació es produeix amb anterioritat a comprovar 
que l’empresari proposat per la mesa de contractació estava al corrent del compliment de 
les seues obligacions tributàries, la qual cosa incompleix l’article 150.2 de l’LCSP, i que està 
vençut el certificat que figura en l’expedient d’estar al corrent de les seues obligacions amb 
la Seguretat Social, l’haja aportat l’adjudicatari o haja sigut obtingut del Registre. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Vintena al·legació 

Apartat 6 de l’apèndix, pàgina 22, paràgraf cinqué 

Comentaris 

L’al·legació indica que el consentiment tàcit de les parts suposa la pròrroga contractual, per 
la qual cosa sí que existeix cobertura contractual per a la prestació del servei. 

L’article 23.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en vigor en aquell moment, assenyalava 
expressament que la pròrroga no podia produir-se pel consentiment tàcit de les parts. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-unena al·legació 

Apartat 7 de l’apèndix, pàgina 22, paràgrafs seté i huité 

Comentaris 

En l’al·legació assumeixen la veracitat del que s’exposa en aquest paràgraf i indiquen que 
s’està treballant en la implantació d’una aplicació informàtica (CRM) que inclourà tots els 
processos i departaments. 

En la mesura en què s’admet que aquesta aplicació no està implementada és procedent 
formular la recomanació i en informes d’exercicis futurs es comprovarà si s’ha implementat. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

  



Informe de fiscalització del Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 
Exercici 2019 

11 

Vint-i-dosena al·legació 

Apartat 7 de l’apèndix, pàgina 23, paràgraf quart 

Comentaris 

En l’al·legació es manifesta que els tres expedients formalitzats amb persones físiques són 
prestacions de servei amb una vinculació purament mercantil, per la qual cosa no existeix 
ni pot entendre’s que hi haja cap vinculació laboral. 

Es considera que cal tindre en compte el que s’exposa en el paràgraf anterior al paràgraf 
objecte d’aquesta al·legació. En aquest paràgraf anterior s’exposa el següent: “Quatre dels 
cinc contractes menors revisats ja es van licitar en 2018 pel mateix concepte, imports 
similars i adjudicats als mateixos licitadors. Es tracta de contractes que es repeteixen exercici 
rere exercici, són de caràcter recurrent i perfectament previsibles. Això denota que l’entitat 
no programa la seua activitat de contractació d’acord amb l’article 28.4 de l’LCSP, ni 
determina el valor estimat dels contractes conformement al que es disposa en l’article 
101.10 de l’LCSP. Tot això suposa que resulte molt difícil justificar que no s’està alterant 
l’objecte del contracte, d’acord amb les disposicions de l’article 118.3 de l’LCSP i, sobretot, 
que no s’està fent amb la intenció d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació”. 

El fet de repetir anualment contractes menors mercantils amb el mateix objecte i 
adjudicant-los a les mateixes persones pot portar al fet que un jutge acabe determinant, 
amb el transcurs dels anys, que existeix una relació laboral i no mercantil d’aquestes 
persones amb el CMPE. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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