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Les Notes 1 a 22 descrites en la Memòria formen part integrant dels Balanços de situació a 31 de desembre 
de 2020 i 2019. 

 

 

 

Notes 2020 2019

A) ACTIU NO CORRENT 51.442.399,70 52.325.864,40

I. Immobilitzat intangible 6 - 6.555,08
3 Patents, Llicències, marques i similars - 402,10
5 Aplicacions informàtiques - 6.152,98

II. Immobilitzat material 5 51.442.399,70 52.319.309,32
1 Terrenys i construccions 37.855.092,92 38.330.041,28
2 Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material 13.537.266,78 13.795.112,57
3 Immobilitzat en curs i avançaments. 50.040,00 194.155,47

B) ACTIU CORRENT 3.860.981,31 2.327.394,90

II. Existències 10 27.793,58 18.252,08
1 Comercials 27.793,58 18.252,08

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.663.983,34 1.985.016,41
1 Clients per vendes i prestacions de serveis 8.1.a 198.964,38 831.075,81
4 Personal 8.1.a 532,84 1.891,83
5 Actius per Impost corrent 12.1 7.971,95 2.000,00
6 Altres crèdits amb les Administracions Públiques

,
18 3.456.514,17 1.150.048,77

V. Inversions financeres a curt termini 8.1.a 1.201,52 1.201,52
5 Altres actius financers 1.201,52 1.201,52

VI. Periodificacions a curt termini 8.1.a 48.652,55 88.758,24

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 8.1.c 119.350,32 234.166,65
1 Tresoreria 119.350,32 234.166,65

55.303.381,01 54.653.259,30TOTAL ACTIU (A+B)

CIRCUITS DE CATALUNYA, SL

BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DESEMBRE DE 2020 i 2019

ACTIU
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Les Notes 1 a 22 descrites en la Memòria formen part integrant dels Balanços de situació a 31 de desembre 
de 2020 i 2019. 

Notes 2020 2019

A) PATRIMONI NET 31.501.966,61 33.304.307,23

A-1) Fons Propis 9 31.489.828,15 33.284.654,64
I. Capital 53.918.490,78 53.918.490,78

1 Capital escripturat 53.918.490,78 53.918.490,78

III. Reserves 4.074.670,61 3.673.094,44
1 Legal i estatutàries 449.236,08 449.236,08
2 Altres Reserves 3.625.434,53 3.223.858,36

V. Resultats d'exercicis anteriors (-)32.448.472,10 (-)28.660.993,89
2 (Resultats negatius d'exercicis anteriors) (-)32.448.472,10 (-)28.660.993,89

VI. Altres aportacions socis 8.141.541,52 8.141.541,52

VII. Resultat d'exercici 3 i 12.2 (-)2.196.402,66 (-)3.787.478,21

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 16 12.138,46 19.652,59

B) PASSIU NO CORRENT 9.839.702,85 6.115.429,31

II. Deutes a llarg termini 4.682.867,26 -
2 Deutes amb entitats de crèdit 4.682.867,26 -

III. 8.3 i 18 5.156.835,59 6.115.429,31

C) PASSIU CORRENT 13.961.711,55 15.233.522,76

III. Deutes a curt termini 8.3 4.809.834,55 2.290.885,10
2 Deutes amb entitats de crèdit 17.925,05 2.251.258,68
5 Altres passius financers 16 i 18 4.791.909,50 39.626,42

IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 8.3 i 18 5.699.196,05 7.649.257,57

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.378.328,95 2.292.218,24
1 Proveïdors 8.3 2.292.222,99 2.109.929,58
4 Personal (remuneracions pendents de pagament) 8.3 - 99.328,09
6 Altres deutes amb les Administracions Públiques 12.1 85.345,81 82.960,57
7 Avançaments de clients 8.3 760,15 -

VI. Periodificacions a curt termini 8.3, 16 i 18 1.074.352,00 3.001.161,85

55.303.381,01 54.653.259,30TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

CIRCUITS DE CATALUNYA, SL

BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DESEMBRE DE 2020 i 2019

PATRIMONI NET I PASSIU

Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini
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Les Notes 1 a 22 descrites en la Memòria formen part integrant dels Comptes de pèrdues i guanys dels 
exercicis anuals acabats el 31 de desembre 2020 i 2019. 

 

 

Notes 2020 2019

A) OPERACIONS CONTINUADES   

1. Import net de la xifra de negocis 20 6.124.526,10 24.576.615,65
a) Vendes 97.140,12 263.968,30
b) Prestacions de serveis 6.027.385,98 24.312.647,35

4. Aprovisionaments 13.1 (-)294.182,63 (-)533.489,82
a) Consum de mercaderies (-)83.648,64 (-)230.453,04
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles (-)210.533,99 (-)303.036,78

5. Altres ingressos d'explotació 16 i 18 4.812.359,03 18.536.405,63
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 4.812.359,03 18.536.405,63

6. Despeses de personal (-)2.352.598,73 (-)2.480.442,95
a) Sous, salaris i assimilats (-)1.866.188,08 (-)1.973.136,04
b) Càrregues socials 13.2 (-)486.410,65 (-)507.306,91

7. Altres despeses d'explotació (-)8.007.462,28 (-)40.756.631,31
a) Serveis Exteriors (-)7.739.713,18 (-)40.395.862,56
b) Tributs (-)290.536,79 (-)311.186,42
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provis. per oper. comercials 8.1.d i 13.3 27.377,17 (-)50.919,30
d) Altres despeses de gestió corrent (-)4.589,48 1.336,97

8. Amortització de l'immobilitzat 5, 6 (-)2.156.746,67 (-)2.221.600,62

9. 7.514,13 7.514,13

11. Deteriorament i resultats per venda del immobilitzat (-)76.574,66 (-)50.520,91
b) Resultats per alienacions i altres 5 (-)76.574,66 (-)50.520,91

12. 13.4 (-)82.059,54 (-)60.267,49

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ   (1+2+3+4+5+6+7+8) (-)2.025.225,25 (-)2.982.417,69

13. Despeses financeres 8.4 (-)167.300,40 (-)153.066,38
a) Per deutes amb empreses del grup i associades (-)134.364,05 (-)141.858,75
b) Per deutes amb tercers (-)32.936,35 (-)11.207,63

15 Diferències de canvi 11.c (-)3.877,01 (-)651.994,14

A.2) RESULTAT FINANCER   (12+13+14+15+16) (-)171.177,41 (-)805.060,52

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2) (-)2.196.402,66 (-)3.787.478,21

17. - -

A.4) RTAT. DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES  (A.3+17) (-)2.196.402,66 (-)3.787.478,21

B)

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI   (A.4+18) (-)2.196.402,66 (-)3.787.478,21

CIRCUITS DE CATALUNYA, SL

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS DEL EXERCICIS ANUALS ACABATS EL
31 DE DESEMBRE DE 2020 i 2019

Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres

Altres Resultats

Impostos sobre beneficis

OPERACIONS INTERROMPUDES
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Les Notes 1 a 22 descrites en la Memòria formen part integrant de l’Estat de canvis en el patrimoni net dels 
exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2020 i 2019.  

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT 
EL 31 DE DESEMBRE DE 2020 I 2019

Notes 2020 2019

A) RESULTAT COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 3 (-)2.196.402,66 (-)3.787.478,21

 Ingressos i despese imputades directament al patrimoni net
Per cobertures de fluxos d'efectiu - -
Subvencions donacions i llegats rebuts - -

B) Total imputat directament en el patrimoni net 8.2 - -

Transferències al compte de pèrdues i guanys
Per cobertures de fluxos d'efectiu - -
Subvencions donacions i llegats rebuts (-)7.514,13 (-)7.514,13

C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys 8.2 (-)7.514,13 (-)7.514,13

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C) (-)2.203.916,79 (-)3.794.992,34

B) ESTATS TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT A 31 DE DESEMBRE DE 2020 i 2019

Capital 
escripturat 

Reserves
Resultats 

d'exercicis 
anteriors 

Altres 
aportacions de 

socis 

Resultat de 
l'exercici 

Ajustos per 
canvi de valor 

Subvencions, 
donacions i 

llegats
TOTAL

A) SALDO FINAL DE AL'ANY 2018 53.918.490,78 3.673.094,44 (-)18.445.389,71 101.541,52 (-)10.215.604,18 - 27.166,72 29.059.299,57

Ajustos per canvis de criteri i errades - - - - - - - -

B) SALDO AJUSTAT INCIDE L'ANY 2019 53.918.490,78 3.673.094,44 (-)18.445.389,71 101.541,52 (-)10.215.604,18 - 27.166,72 29.059.299,57

I. Total ingressos i despeses reconeguts - - - - (-)3.787.478,21 - (-)7.514,13 (-)3.794.992,34

II.Operacaions amb socis o propietaris 

7. Altres operacions amb socis o propietaris - - - 8.040.000,00 - - - 8.040.000,00

III.Altres variacions del patrimoni net - - (-)10.215.604,18 - 10.215.604,18 - - -

C) SALDO FINAL  DE L'ANY 2019 53.918.490,78 3.673.094,44 (-)28.660.993,89 8.141.541,52 (-)3.787.478,21 - 19.652,59 33.304.307,23

Ajustos per canvis de criteri i errades - - - - - - -

D) SALDO AJUSTAT INICI DE L'ANY 2020 53.918.490,78 3.673.094,44 (-)28.660.993,89 8.141.541,52 (-)3.787.478,21 - 19.652,59 33.304.307,23

I. Total ingressos i despeses reconeguts - - - - (-)2.196.402,66 - (-)7.514,13 (-)2.203.916,79

II.Operacaions amb socis o propietaris 

7. Altres operacions amb socis o propietaris - - - - - - - -

III.Altres variacions del patrimoni net - 401.576,17 (-)3.787.478,21 - 3.787.478,21 - - 401.576,17

E) SALDO FINAL DE L'ANY 2020 53.918.490,78 4.074.670,61 (-)32.448.472,10 8.141.541,52 (-)2.196.402,66 - 12.138,46 31.501.966,61
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Les Notes 1 a 22 descrites en la Memòria formen part integrant de l’Estat de fluxos d’efectiu dels exercicis 
anuals acabats el 31 de desembre 2020 i 2019. 

 

Notes 2020 2019

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITAT D’EXPLOTACIÓ (I) (-)3.569.637,37 (-)12.650.696,54

Resultat de l’exercici abans d’impostos (-)2.233.321,33 (-)3.787.478,21

Ajustos al resultat 2.291.012,04 3.120.587,22
Amortització de l'immobilitzat 5 i 6 2.156.746,67 2.221.600,62
Correccions valoratives per deteriorament 13.3 (-)29.862,96 50.919,30
Imputació de subvencions 16 (-)7.514,13 (-)7.514,13
Resultat per baixes d’immobilitzat 5 465,05 50.520,91
Ingressos financers - -
Despeses financeres 8.4 167.300,40 153.066,38
Diferències de canvi 11 c) 3.877,01 651.994,14

Canvis en el capital corrent (-)3.460.027,68 (-)11.807.771,43
Existències (-)9.541,50 3.924,16
Deutors i altres comptes a cobrar (-)1.649.368,91 2.503.179,67
Altres actius corrents 40.105,69 16.087,67
Creditors i altres comptes a pagar 85.586,89 -13.849.140,62
Altres passius corrents (-)1.926.809,85 (-)481.822,31

Altres fluxos d'efectiu de les activitats d’explotació (-)167.300,40 (-)176.034,12
Pagaments d'interessos 8.4 (-)167.300,40 (-)174.034,12
Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (-)2.000,00

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ (II) (-)872.170,85 (-)513.343,58

Pagaments per inversions (-)948.745,51 (-)519.150,74
Immobilitzat material 5 (-)948.745,51 (-)519.150,74
Altres actius - -

Cobrament per desinversions 76.574,66 5.807,16
Immobilitzat material 5 76.574,66 -
Altres actius - 5.807,16

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ (III) 4.330.080,14 13.292.680,32

Cobraments i Pagaments per Instruments de patrimoni - 8.040.000,00
Aportació per compensació de pèrdues 9 - 8.040.000,00
Emissió instruments de patrimoni 9 - -

Cobraments i Pagaments per Instruments de passiu financer 4.330.080,14 5.252.680,32
Emissió de deutes amb entitats de crèdit 8.3 2.449.533,63 -
Emissió de deutes amb empreses del grup i associades 8.3 4.725.224,60 6.690.570,84
Devolució i amortització de deutes amb entitats de crèdit 8.3 - -
Devolució i amortització de deutes amb empreses del grup i associades 8.3 (-)7.633.879,84 (-)1.437.890,52
Altres deutes 8.3 4.789.201,75 -

EFECTE DE LES VALORACIONS DELS TIPUS DE CANVI (IV) 11.c (-)3.088,25 -

AUGMENT/DISMINUCIÓ NET DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS (I+II+III+IV) (-)114.816,33 128.640,20

Efectiu o equivalents al començament de l'exercici 234.166,65 105.526,45
Efectiu o equivalents al final de l'exercici 119.350,32 234.166,65

ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU DELS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 
DESEMBRE DE 2020 i  2019
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CIRCUITS DE CATALUNYA SL 
 

MEMÒRIA 
EXERCICI 2020 

 
 
La present Memòria es formula amb l’objectiu de completar, ampliar i comentar la informació 
inclosa en el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni 
net i l’estat de fluxos d’efectiu. 
 
 
1. NATURALESA I ACTIVITAT DE LA SOCIETAT 

 
 

a) Constitució i activitat 

La Societat es va constituir per temps indefinit el dia 1 d'abril de 1971 amb el nom  
d’URSELCA S.A., i va modificar la seva denominació per la de CIRCUITS DE 
CATALUNYA, S.A. en la Junta General Universal del dia 20 de maig de 1985. En data 
13 de desembre de 2001 es va adoptar l’acord de transformar-la en Societat de 
Responsabilitat Limitada, mantenint, no obstant, la mateixa personalitat jurídica i 
denominació. 
 
Figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 5.196, Llibre 4.505, Secció 
2a, Foli 156, Full 18.262 N, Inscripció 8, CIF número B-08282626. 
 
El domicili de la societat està establert a Montmeló (Barcelona), edifici Mas "La 
Moreneta", ubicat dins del Circuit de Catalunya. 
 
La Societat té per objecte social l’administració i explotació de circuits, àrees de terrenys 
i edificis per a la realització d’actes esportius i lúdics. La seva activitat és l’explotació i 
funcionament del Circuit de Catalunya. 
 
Amb data de 13 de desembre de 2001 es va rebre una aportació no dinerària especial 
del CONSORCI DEL CIRCUIT DE CATALUNYA (d’ara endavant el CONSORCI), 
d’aquell conjunt d’elements patrimonials i drets i obligacions relacionats que 
constituïen l’activitat econòmica duta a terme fins a la data per part del CONSORCI, a 
fi i efecte de simplificar i aprofitar les sinergies que deriven de l’existència d’una major 
estructura empresarial que posseeix CIRCUITS DE CATALUNYA S.L, de forma que 
l’activitat encomanada al CONSORCI es duia a terme mitjançant  la gestió de la seva 
participació a CIRCUITS DE CATALUNYA S.L. 
 
A la Junta Extraordinària i Universal de socis de la companyia del dia 11 de desembre 
de 2013 es va aprovar la subrogació per successió universal de tots els drets i obligacions 
del CONSORCI resultants del balanç de liquidació aprovat pel Consell Directiu 
d’aquest ens de 17 de juliol de 2013, soci únic de la societat fins aleshores. 
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Com a conseqüència de la dissolució i posterior extinció del CONSORCI es produeix 
el cessament de la unipersonalitat de CIRCUITS DE CATALUNYA, S.L.  
 
La moneda funcional de la Societat és l’euro. Conseqüentment, les operacions en altres 
divises diferents de l’euro es consideren denominades en “moneda estrangera”. 

 
 

b) Òrgans de govern 

A la data de formulació d’aquests comptes anuals el Consell d’Administració està 
format pels següents membres: 
 
Sr. Ramon Tremosa i Balcells – President 
Sr. Josep Mateu i Negre – Vicepresident 
Sr. Jordi Cabrafiga i Macias – Vocal 
Sr. Pau Villòria i Sistach – Vocal  
Sr. Lluis Juncà i Pujol – Vocal  
Sr. Gerard Figueras i Albà -Vocal 
Sr. Pere Rodríguez Rodríguez – Vocal  
Sr. Agustí Serra i Monté - Vocal 
Sr. Juli Gendrau i Farguell – Vocal 
Automòbil Club Assistència SAU –Vocal- representada per Sr. Xavier Pérez i López 
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA – Vocal – representada 
per Sr. Josep Solà i Font  

 
 

c) Consideració d’entitats del grup 

D’acord amb les instruccions conjuntes de la Intervenció General, la Direcció General 
de Pressupostos i la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de 
15 de juliol de 2009, s’entendran entitats del grup, a part de la Generalitat de Catalunya, 
les societats mercantils amb participació directe o indirecte de la Generalitat. 
 
Així mateix, la instrucció estableix que aquelles operacions i saldos amb la Generalitat 
i amb la resta d’entitats del grup es presentin en els estats financers en els epígrafs 
assignats a l’efecte pel Pla General de Comptabilitat. 
 
En aquest sentit, la societat forma part del sector públic de la Generalitat de Catalunya 
i per tant, forma part dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, si bé, no és una 
entitat classificada com a Administració Pública segons el Sistema Europeu de 
Comptes.   
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 
a) Marc normatiu d’informació financera aplicable a la Societat 

 
Aquests comptes anuals s’han formulat pels Administradors d’acord amb el marc 
normatiu d’informació financera aplicable a la Societat, establert en: 
 

− Codi de Comerç i la restant legislació mercantil. 
 

− Pla General de Comptabilitat aprovat per el Reial Decret 1514/2007, modificat 
pel Decret Llei 602/2016,de 2 de desembre. 
 

− Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual s’aproven aspectes comptables 
d’empreses públiques que operen en determinades circumstàncies. 
 

− Les normes d’obligat compliment aprovades per l’Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes en desenvolupament del Pla General de Comptabilitat i 
les seves normes complementàries.  
 

− La resta de la normativa comptable que resulti d’aplicació. 
 

En cas de discrepància o no regulació específica de determinades operacions, prevalen 
les normes de registre i valoració del pla públic (Pla general de comptabilitat pública de 
la Generalitat de Catalunya), aprovat mitjançant l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny.  

 
 

b) Imatge fidel 
 

Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de la Societat, 
d’acord amb els principis i criteris comptables generalment acceptats, havent-se aplicat 
les disposicions legals vigents en matèria comptable, a l’objecte de mostrar, en tots els 
aspectes significatius, a imatge fidel del patrimoni, de la situació financera de la 
Societat, dels resultats de les seves operacions, dels canvis en el patrimoni net i de l’estat 
de fluxos d’efectiu.  

 
 

c) Principis comptables no obligatoris aplicats  
 

En la preparació dels comptes anuals s’han seguit els criteris descrits en la Nota 4 sobre 
Normes de Registre i Valoració, havent-se aplicat tots els principis comptables 
obligatoris que poguessin tenir un efecte significatiu sobre les mateixes. 
 
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 
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d) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 
d.1) Estimacions realitzades per la Direcció 
 

En la formulació dels comptes anuals adjunts s’han utilitzat ocasionalment 
estimacions realitzades per la Direcció de la Societat per a quantificar alguns dels 
actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats en els 
mateixos. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a: 

 

− la vida útil dels actius materials tenint en compte la seva naturalesa (un 
circuit de velocitat). 
 

− la probabilitat d’ocurrència i el import dels passius indeterminats o 
contingents. 

 
Malgrat que aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor 
informació disponible a la data de formulació dels comptes anuals sobre els fets 
analitzats, és possible que es produeixin esdeveniments en el futur que obliguin 
a modificar els comptes anuals (a l’alça o a la baixa) en propers exercicis, la qual 
cosa es faria de forma prospectiva reconeixent els efectes en els corresponents 
comptes de pèrdues i guanys futurs. 
 

 
d.2) Principi d’Empresa en funcionament 

 
Els Administradors formulen els comptes anuals de 2020 d’acord amb el principi 
d’empresa en funcionament. 

 
L’evolució de la xifra de negocis s’ha vist alterada degut a la pandèmia pel 
COVID-19 soferta des del mes de març fins a final d’any, no havent pogut 
realitzar activitats al Circuit amb normalitat, i es per això que aquest fet no 
s’estudia en aquest informe. 

 
El Fons de Maniobra dels tres darrers exercicis ha millorat, passant -18 M d’euros 
l’any 2018  a -10 M d’euros l’any 2020. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

FONS DE MANIOBRA
2020 2019 2018

ACTIU CORRENT 3.860.981,31 2.327.394,90 4.777.222,14
PASSIU CORRENT 13.961.711,55 15.233.522,76 22.722.734,81

-10.100.730,24 -12.906.127,86 -17.945.512,67
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En referència al rati de Patrimoni Net l’evolució és la següent: 

 

   
 
 Com es pot observar estem per sobre del 50% i hem millorat respecte l’any 2018. 

 
 
Mesures per milorar el Fons de Maniobra i el rati de Patrimoni Net

 
1. Mesures per millorar el fons de Maniobra 

  
• Incorporació a Patrimoni Net  

La societat està iniciant la proposta als accionistes d’incorporar a 
Patrimoni Net mitjançant capitalització o aportació dels 4,4 M d’euros 
rebuts l’any 2020 pel Departament d’Empresa i Coneixement. 
Actualment aquest import  està comptabilitzat a passiu a curt termini. 

 
• Condonació de préstec 

Es planteja per part de la societat sol·licitar la condonació del préstec ICO 
2013 per import de 3.115.429 euros pendent a 31.12.20. 

 
2. Mesures per millorar  la liquiditat de la societat 

 

• Aportació d’Empresa i Coneixement 

L’aportació del pressupost 2021 prorrogat del pressupost 2020 ja ha estat 
efectiva el mes de febrer 2021 per així dotar de liquiditat la tresoreria del 
Circuit. Aquesta aportació ha estat desemborsada amb la seva totalitat per 
import de 14.230.700 Altres Aportacions d’Administracions Públiques 
La societat ja ha signat el conveni per l’any 2021 amb la Diputació de 
Barcelona per import de 1,4M d’Euros i està concretant la signatura del 
conveni amb l’Ajuntament de Barcelona.  

• Ampliació de finançament   

 La societat està sol· licitant poder assolir la xifra màxima  d’endeutament   
que té assignada segons la llei de pressupostos de la Generalitat. 

 
 

PATRIMONI NET/CAPITAL ESCIPTURAT > 50%
2020 2019 2018

PATRIMONI NET 31.501.966,61 33.304.307,23 29.059.299,57
CAPITAL ESCRIPTURAT 53.918.490,78 53.918.490,78 53.918.490,78

EQUILIBRI  > 50% 58% 62% 54%
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e) Comparació de la informació 

 
D’acord amb la legislació mercantil, els Administradors presenten a efectes 
comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç de situació, del compte de 
pèrdues i guanys, de l’estat de canvis en el patrimoni net, de l’estat de fluxos d’efectiu 
i de la memòria dels comptes anuals, a més de les xifres de l’exercici 2020, les 
corresponents a l’exercici anterior. 

 
No existeix cap causa que impedeixi la comparació de les partides dels comptes anuals 
del present exercici amb les corresponents a l’exercici anterior. No obstant, durant l’any 
2020 no s’ha realitzat amb normalitat l’activitat al Circuit degut a la pandèmia del 
COVID-19. 
 

f) Agrupació de partides 
 

Els comptes anuals no tenen cap partida que hagin estat objecte d’agrupació, excepte les 
provisions a curt termini que han estat agrupades com a Deutes a curt termini i es 
presenten incloses com Altres passius financers. 

 
 

g) Elements recollits en diverses partides 
 

No existeixen elements recollits en diverses partides del balanç. 
 
 

h) Canvis en criteris comptables 
 

No s’han produït canvis en criteris comptables durant l’exercici.  
 

 
i) Correcció d’errors 

 
En el present exercici s’ha detectat un error d’exercicis anteriors, per import de 162 mils 
euros, corresponent a la comptabilització d’un dret de superfície. Aquest error, per 
considerar-se de poca significativitat, no ha comportat la reexpresió dels saldos 
comparatius.  
 
 

3 APLICACIÓ DE RESULTATS 

El Consell d’Administració proposarà a la Junta General de Socis l’aprovació de resultats de 
l’exercici i la proposta d’aplicació següent: 
 

 2020 2019 
Base de distribució:     
Resultat de l’exercici (-)2.1.96.402,66 (-)3.787.478,21 

 (-)2.196.402,66 (-)3.787.478,21 
Aplicació:     
A resultats negatius d’exercicis anteriors (-)2.1.96.402,66 (-)3.787.478,21 

 (-)2.196.402,66 (-)3.787.478,21 
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Els comptes anuals de l’exercici 2019 i la proposta d’aplicació de resultats que mostra el 
quadre anterior, van ser aprovats per la Junta General Extraordinària de Socis en sessió 
celebrada el dia 16 d’octubre de 2020, en termini segons els articles 40.3 i 40.5 del RDL 
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic 
i social del COVID-19, modificat pel RDL 19/2020, de 26 de maig.  
 
La Societat està obligada a destinar el 10% dels beneficis de l’exercici, si n’hi ha, a la 
constitució de la reserva legal, fins que aquesta arribi, al menys, el 20% del capital social. 
Aquesta reserva, fins que no superi el límit del 20% del capital social, no és distribuïble als 
socis. 
 
Donat que la societat te pèrdues de l’exercici i d’exercicis anteriors, no pot distribuir 
dividends. 
 
 

4 NORMES DE REGISTRE I DE VALORACIÓ 

 
a) Immobilitzat intangible 

 
Els actius intangibles es registren inicialment pel seu cost d’adquisició i/o producció i, 
posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent 
amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. Aquests 
actius s’amortitzen en funció de la seva vida útil. 

 
 
 

La Societat reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat 
d’aquests actius amb origen en el seu deteriorament. Els criteris per al reconeixement 
de pèrdues per deteriorament d’aquests actius i, si escau, de les recuperacions de les 
pèrdues registrades en exercicis anteriors, són similars als aplicats per als actius 
materials. 

 
Els actius intangibles en funció de la vida útil estimada o, en el cas dels drets d’ús, la 
durada establerta en els drets referits, s’amortitzen de forma lineal aplicant, com a terme 
mitjà, els següents percentatges: 
 

 %  
  
Patents, llicències 10 
Aplicacions informàtiques 33,33 
Altre immobilitzat intangible 10 

 
 

b) Immobilitzat material 
 

Els béns compresos a l’immobilitzat  material es troben valorats pel preu d’adquisició, 
al que s’ha incorporat l’import de les inversions addicionals o complementàries que 
s’han efectuat. Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l’actiu 
com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o 
prolongació de la seva vida útil. 
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Les despeses de reparació i manteniment que no augmenten la productivitat o allarguen 
la vida útil dels actius es consideren despeses de l’exercici. 
 
L’amortització es calcula pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cada 
element, entenent-se que els terrenys sobre els quals s’assenten els edificis i altres 
construccions tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte 
d’amortització. 
 
S’han aplicat, com a terme mitjà, els següents percentatges: 

 

 % 
  
Construccions 2 a 8 
Instal· lacions tècniques 3 a 10 
Maquinària 5,5 a 10 
Mobiliari 10 
Equips proc. inform. 25 
Elements de transport 10 
Altre immobilitzat material 10 

S’inclou en aquest epígraf el cost d’adquisició tant dels terrenys, com de les 
construccions i instal·lacions tècniques efectuades en el circuit de velocitat fins al 
moment, i que d’acord amb la seva naturalesa responen principalment als costos 
incorreguts per a la construcció de la pista, tribunes, instal· lacions accessòries, 
telecomunicacions i altres. 
 
Atès allò que disposa l’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, la Societat entén que 
l’esmentat actiu compleix les condicions per a ser considerat actiu no generador de 
fluxos d’efectiu, definits com aquells elements de l’immobilitzat material que es 
posseeixen amb una finalitat diferent a la de generar un benefici comercial, com poden 
ser fluxos econòmics socials que beneficiïn a la col·lectivitat, és a dir, un benefici social 
o potencial de serveis. 
 
Els criteris seguits per a la valoració del seu deteriorament s’exposen a l’apartat c) 
següent. 
 

c) Deteriorament del valor dels actius materials i intangibles 
 
Coincidint amb el tancament comptable, la Societat revisa els imports en llibres dels 
seus actius materials i intangibles per a determinar si existeixen indicis que aquests 
actius hagin sofert una pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, 
l’import recuperable de l’actiu es calcula amb l’objecte de determinar l’abast de la 
pèrdua per deteriorament de valor (si l’hagués). L’import recuperable és el major valor 
entre el valor raonable menys el cost de venda i el valor d’ús. 
 
En el cas d’actius no generadors de fluxos d’efectiu, la Societat avalua a final l’exercici 
si existeix un deteriorament de valor de l’esmentat actiu, entès com la pèrdua de 
potencial de servei del mateix, i per tant, d’una disminució de la utilitat que aquest actiu 
proporciona. Serà necessari comptabilitzar una pèrdua per deteriorament quan el valor 
comptable superi el seu import recuperable, entès com el major entre el valor 
recuperable menys els costos de venda i el seu cost de reposició depreciat. Es defineix 
el cost de reposició depreciat com el cost de reposició de l’actiu menys l’amortització 
acumulada calculada sobre la base del cost. 
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A 31 de desembre la Societat considera que no existeix cap indici de deteriorament de 
valor sobre els elements d’immobilitzat, i per tant, no és necessari enregistrar cap 
provisió per deteriorament. 

 
 

d) Arrendaments 
 

Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les condicions 
dels mateixos transfereixin substancialment els riscos i avantatges derivats de la 
propietat a l’arrendatari. 
 
Els altres arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius quan s’ha acordat 
l’ús d’un actiu durant un període de temps determinat, a canvi de percebre un import 
únic o una sèrie de pagaments o quotes. En aquest cas, les despeses derivades de l’acord 
d’arrendament són considerades com despesa del període que es reporten, imputant-se 
al compte de pèrdues i guanys. 

e) Instruments financers 
 
La Societat ha registrat en el capítol d’instruments financers, els contractes que donen 
lloc a un actiu financer en una empresa i, simultàniament, a un passiu financer o a un 
instrument de patrimoni en una altra empresa. 
 
 
e.1) Actius financers 
 

Préstecs i partides a cobrar: 
 
En aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originat en la venda de béns 
i prestació de serveis per operacions de tràfic. També s’han inclòs aquells actius 
financers que no s’han originat en les operacions de tràfic i que no sent 
instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia 
determinada o determinable. 
 
Aquests actius financers s’han valorat pel seu valor raonable, que no és altra cosa 
que el preu de la transacció. Posteriorment, aquests actius s’han valorat pel seu 
cost amortitzat. 

 
Per cost amortitzat s’entén el cost d’adquisició d’un actiu o passiu financer menys 
els reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) 
per la part imputada sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost 
inicial i el corresponent valor de reemborsament al venciment. 

 
S'efectuen correccions valoratives per deteriorament al tancament de l'exercici, 
quan existeix evidència objectiva que el valor d'un crèdit o d'una inversió s'ha 
deteriorat. La pèrdua, pels préstecs i partides a cobrar, és la diferència entre el 
valor en llibres de l'actiu i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'estima 
generaran, descomptats al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu 
reconeixement inicial. 
 
Les correccions, així com la seva reversió, es reconeixen com una despesa o un 
ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió del 
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deteriorament té com a límit el valor en llibres del crèdit o de la inversió que 
estaria reconegut en la data de reversió si no s'hagués registrat el deteriorament 
del valor. 
 
Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys. Els 
crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tinguin un tipus d’interès contractual, que el seu import s’espera recuperar a curt 
termini, es valoren, tant a l’inici com posteriorment, pel seu valor nominal. 
Tanmateix, els crèdits es valoren pel seu nominal quan l’efecte de no actualitzar 
els fluxos d’efectiu no és significatiu. 
 
Els dipòsits i fiances es reconeixen per el import lliurat per fer front als 
compromisos contractuals.  
 
 
Efectiu i altres actius líquids equivalents: 
 
Sota aquest epígraf del balanç de situació s’enregistra l’efectiu en caixa i bancs, 
dipòsits a la vista i altres inversions a curt termini d’alta liquidat que siguin 
ràpidament realitzables en caixa i que no tinguin riscos de canvi en el seu valor. 

 
 
 

e.2) Passius financers 
 
Dèbits i partides a pagar: 
 
En aquesta categoria s’han inclòs els passius que s’han originat en la compra de 
béns i serveis per operacions de tràfic, i aquells que no sent instruments derivats, 
no tenen un origen comercial. 

 
Inicialment, aquests passius financers s’han valorat pel seu valor raonable, que 
és el preu de la transacció. Posteriorment, s’han valorat pel seu cost amortitzat. 
Els interessos meritats s’han comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys, 
aplicant el mètode d’interès efectiu. 
 
Els préstecs i similars es registren inicialment per el import rebut. Les despeses 
financeres, incloses les primes pagades en la liquidació o el reemborsament i els 
costos directes d’emissió, es comptabilitzen segons el criteri de la meritació en 
el compte de pèrdues i guanys utilitzant el mètode d’interès efectiu i s’afegeixen 
el import en llibres del instrument en la mesura que no es liquiden en el període 
que es reporten. 
 
Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys. Els 
dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tinguin un tipus d’interès contractual, que el seu import s’espera pagar a curt 
termini, es valoren tant al inici com posteriorment, pel seu valor nominal. 
Tanmateix, els dèbits es valoren pel seu nominal quan l’efecte de no actualitzar 
els fluxos d’efectiu no és significatiu. 

 
Aquestes partides es classifiquen com corrents tret que la Societat tingui el dret 
incondicional per a ajornar la cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze 
mesos següents a la data del balanç. 
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Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel 
seu valor nominal. 
 

e.3) Instruments financers derivats i de cobertura 
 
 Per tal que els instruments financers puguin classificar-se com de cobertura 

comptable es requereix una designació formal i documentació de la relació de 
cobertura. Addicionalment, la cobertura ha de ser altament eficaç.  
 
Així mateix, la Societat verifica inicialment i de forma periòdica al llarg de la 
seva vida (com a mínim en cada tancament comptable) que la relació de cobertura 
és eficaç, és a dir, que s’espera prospectivament que els canvis en el valor 
raonable o en el fluxos d’efectiu de la partida coberta (atribuïbles al risc cobert) 
es compensen quasi completament pels de l’instrument de cobertura i que 
retrospectivament, els resultats de la cobertura han oscil·lat dins d’un rang de 
variació del 80 al 125% respecte del resultat de la partida coberta.  
 
La part del benefici o pèrdua de l’instrument de cobertura que s’hagi determinat 
com cobertura eficaç es reconeix transitòriament al Patrimoni net, imputant-se al 
compte de pèrdues i guanys en el mateix període en el que l’element objecte de 
la cobertura al afecta al resultat, excepte que la cobertura correspongui a una 
transacció prevista que finalitzi amb el reconeixement d’un actiu o passiu no 
financer; en aquest cas els imports enregistrats al patrimoni net s’inclouran en el 
cost d l’actiu o passiu quan sigui adquirit o assumit.  
 
Els instruments financers derivats que no compleixen amb els criteris de 
comptabilitat de cobertures comentats anteriorment, es classifiquen i es valoren 
com actius o passius financers a valor raonable amb canvis en resultats.  
 
En tots els casos els instruments financers derivats es corresponen amb contractes 
d’assegurances de canvi de pagaments futurs a efectuar en divisa. 

 
 

e.4) Baixa d’actius i passius financers 
 

Els criteris emprats per a donar de baixa un actiu financer són: 
 que hagi expirat o 
 que s'hagin cedit els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu 

financer, amb transferència substancial dels riscos i beneficis inherents a 
la seva propietat. 

Una vegada s'ha donat de baixa l'actiu, el benefici o pèrdua generada per la 
operació forma part del resultat de l'exercici en què s'ha produït.  
 
En el cas dels passius financers l'empresa els dona de baixa quan l'obligació s'ha 
extingit. També es dona de baixa un passiu financer quan es produeix un 
intercanvi d'instruments financers amb condicions substancialment diferents. La 
diferència entre el valor en llibres del passiu financer i la contraprestació pagada, 
inclosos els costos de transacció atribuïbles, es recull en el compte de pèrdues i 
guanys. 
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e.5) Instruments de patrimoni propi 
 

Els instruments de patrimoni propi es classifiquen d'acord amb el contingut dels 
acords contractuals pactats i tenint en compte el fons econòmic de la operació. 
Les despeses derivades de les transaccions amb instruments de patrimoni propi 
es registren directament contra el patrimoni propi com a menors reserves. 

 
 

f) Existències 
 
Les existències es troben valorades pel preu d’adquisició. Respecte a l’assignació de 
valor del inventari, s’adopta el mètode FIFO. 
 
Quan el valor net realitzable de les existències és inferior al seu preu d'adquisició o cost 
de producció, s’efectuen correccions valoratives, que es registren com a despeses en el 
compte de pèrdues i guanys. 
 

g) Transaccions en moneda estrangera 
 

Les transaccions en moneda estrangera es registren en el moment del seu reconeixement 
inicial, utilitzant la moneda funcional, aplicant el tipus de canvi vigent en la data de 
l’operació. Al tancament de l’exercici, els saldos en moneda estrangera són valorats 
d’acord amb el tipus de canvi vigent en aquell moment. Les diferències, positives o 
negatives, es reconeixen al compte de resultats de l’exercici. 

 
 

h) Impost sobre beneficis 
 
Les diferències existents entre el resultat comptable i el resultat fiscal de l’exercici, 
entenent aquest com la base imposable del Impost sobre Societats, deriven de la diferent 
consideració de determinades partides d’ingressos i despeses en els àmbits econòmic i 
tributari. 
 
Tot i existir deduccions per donatius a entitats sense ànim de lucre de l’exercici i 
deduccions pendents d’aplicació d’exercicis anteriors, no han estat objecte d’aplicació 
cap d’elles per motiu de la inexistència de base imposable positiva de l’exercici. 
 
Es reconeixen els passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies 
imposables. Per la seva banda, els actius per impostos diferits només es reconeixen en 
la mesura que es consideri probable que la Societat vagi a disposar de suficients guanys 
fiscals futurs contra els quals poder fer-los efectius. 
 
En cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats a fi de 
comprovar que es mantenen vigents, efectuant-se les oportunes correccions als 
mateixos. Així mateix, s’avaluen els actius per impostos diferits no registrats a balanç i 
aquests són objecte de reconeixement en la mesura que passi a ser probable la seva 
recuperació amb beneficis fiscals futurs d’acord amb el resultat de les anàlisis 
realitzades. 
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i) Ingressos i despeses 

 
Els ingressos i despeses s’imputen en funció del seu meritament, amb independència 
del moment en que es produeix la corrent monetària. 
 
Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i 
representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc 
ordinari de l’activitat, deduïts els descomptes i impostos. 
 
Els interessos financers s’enregistren seguint un criteri financer, en funció del tipus 
d’interès efectiu aplicable. 

 
 

j) Periodificacions a curt termini 
 
A final de l’exercici i coincidint amb el tancament comptable, la Societat procedeix a 
determinar aquells ingressos i despeses comptabilitzats durant l’exercici i que el seu 
meritament es produeix a l’exercici següent. 
 
 
Corresponen en tots els casos a despeses i ingressos (prevenda d’entrades) dels Grans 
Premis d’automobilisme i motociclisme que s’han de celebrar l’exercici 2021. En 
concret, els ingressos provenen de la suspensió de les celebracions amb públic dels 
grans premis 2020 motivat per la pandèmia del COVID-19. Els seus imports figuren 
enregistrats als epígrafs “Periodificacions a curt termini” de l’actiu i passiu corrent del 
balanç de situació. 

 
k) Provisions i contingències  

 
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que 
generin obligacions. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació 
disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven i són estimades en ocasió 
de cada tancament comptable. S’utilitzen per a afrontar les obligacions específiques per 
a les quals van anar originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o 
parcial quan aquestes obligacions deixen d’existir o disminueixen. 

 
 

l) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 
 
L’activitat mediambiental és aquella l’objectiu de la qual és prevenir, reduir o reparar 
el dany que es produeixi sobre el medi ambient. 
 
Els costos incorreguts en l’adquisició de sistemes, equips i instal·lacions l’objecte de 
les quals sigui l’eliminació, limitació o el control dels possibles impactes que pogués 
ocasionar el normal desenvolupament de l’activitat de la Societat sobre el medi ambient, 
es consideren inversions en immobilitzat. 
 
La resta de despeses relacionades amb el medi ambient, diferents de les realitzades per 
l’adquisició d’elements d’immobilitzats, es consideren despeses de l’exercici. 
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m) Despeses de personal 

 
Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d’ordre social 
obligatòries i/o voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per 
pagues extres o havers variables i les seves despeses associades. 

 
 

n) Subvencions, donacions i llegats 
 
n.1) Subvencions i/o transferències atorgades per tercers diferents als socis 

 
Les subvencions i/o transferències no reintegrables es comptabilitzen, amb 
caràcter general, com ingressos imputats al patrimoni net i s’imputen al compte 
de resultats com ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma 
correlacionada amb les despeses que financen. 
 
En el cas que financin dèficits d’explotació i/o despeses específiques s’imputen 
al compte de resultats en el mateix exercici en què es meritin les despeses que 
financen. 
 
D’altra banda, en el cas que financin actius immobilitzats, s’incorporaran com 
ingressos de l’exercici proporcionalment a la dotació a l’amortització efectuada, 
o en el seu cas, quan es produeixi la venda, correcció valorativa o baixa del 
balanç. 
Es consideren dins d’aquesta classificació les subvencions a l’explotació 
concedides per altres administracions públiques d’àmbit local i tenen per objecte 
finançar les despeses associades a finançar l’organització de les curses 
considerades d’interès general i públic (GP F1 i GPM). 

 
 

n.2) Subvencions i/o transferències atorgades per socis 
 
D’acord amb què preveu la norma de valoració 18.2 del Pla General de 
Comptabilitat, les subvencions i/o transferències no reintegrables rebudes de 
socis no constitueixen ingressos enregistrant-se directament en els fons propis. 

 
D’altra banda, i atenent a allò que preveu l’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, 
per la qual s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en 
determinades circumstàncies, les transferències i/o aportacions de socis 
destinades a finançar activitats d’interès públic i general s’imputen a resultats 
d’acord amb el criteris descrits a la norma de valoració núm. 18.1 del Pla General 
de Comptabilitat. 

 
El pla general de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya, aprovat mitjançant 
l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, en el seu article 3.4 estableix que, 
independentment del pla comptable que apliqui l’Entitat, en cas de discrepància 
o no regulació específica de determinades operacions, prevalen les normes de 
registre i valoració del pla públic. En aquest sentit, l’esmentat pla preveu que 
aquest tipus d’aportacions efectuades pels socis i que tenen per objecte finançar 
despeses d’explotació, s’enregistren amb abonament al compte de pèrdues i 
guanys. 
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Atès que l’activitat realitzada per la Societat, organització de grans premis 
d’automobilisme i motociclisme, és considerada una activitat d’interès públic i 
general, les transferències corrents atorgades per la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement, s’enregistren amb 
abonament al compte de resultats en el mateix exercici que la despesa que 
financen.  

 
D’acord amb el que estableix la Llei de Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’exercici 2020, les subvencions d’explotació tenen la finalitat de 
finançar les despeses d’explotació en la mesura necessària per a equilibrar el 
compte de pèrdues i guanys, llevat de les dotacions per amortitzacions, 
provisions, deterioraments, variacions d'existències i baixes de l'immobilitzat. 

 
Tanmateix, conforme el que preveu l’esmentada Llei de Pressupostos, d’obtenir-
se al tancament de l’exercici un romanent de tresoreria positiu com a 
conseqüència d’un excés de transferències rebudes de la Generalitat, el 
Departament al què figura adscrit l’Entitat ha d’efectuar una retenció de les 
aportacions i transferències que tenen previst atorgar-li en l’exercici següent, per 
l’import que determini la Intervenció General. 

 
Conseqüentment, l’import excedent de les transferències, una vegada cobertes les 
despeses d’estructura, ha de ser objecte de reclassificació al passiu corrent del 
balanç de situació, al compte “Altres deutes a curt termini”, atesa la seva 
consideració d’exigible per part de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
 
 

o) Transaccions entre parts vinculades 
 

Les operacions amb parts vinculades es realitzen en condicions normals de mercat. 
 
 

5 IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
 

a) Moviments de l’exercici 
 

Els moviments dels diversos comptes de l’immobilitzat material en l’exercici 2020 i 
2019 han estat els següents: 
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A 31 de desembre de 2020 la Societat té contractats treballs en curs per a l’immobilitzat 
per import de 50.040,00 euros (194.155,47 euros a 31 de desembre de 2019).  
 
Durant l’exercici 2020 s’han donat de baixa elements per valor de 441 milers d’euros 
corresponents a construccions i instal· lacions tècniques i equips informàtics, que es 
trobaven en desús, que han provocat unes pèrdues procedents de l’immobilitzat material 
per import de 76.574,66 euros (baixes de 621 milers d’euros i 50.520,91 euros de 
pèrdues, respectivament, en l’exercici anterior).  
 
 
Les principals inversions realitzades durant els exercicis 2020 i 2019 corresponen a:  

 

− Construcció coberta boxes 
− Construcció nau heliport i instal·lacions elèctriques  
− Millores i obres realitzades en la pista del circuit 
− Reforma boxes 
− Asfaltat zona Village 
− Instal· lacions tècniques realitzades en la zona de pista, semàfor, entre altres 
− Mesures prevenció COVID-19 
− Cessió de la construcció coberta sobre l’edifici boxes revertit  a la finalització del 

contracte de dret de superfície. 
− Cessió de la construcció del heliport revertit a la finalització del contracte de la 

concessió.  
 

Terrenys i béns 
naturals Construccions

Instal·lacions 
tècniques, i altre 

immobilitzat 
material

Immobilitzat en 
curs i bestretes TOTAL

Saldo inicial brut, exercici 2019 3.415.831,44 66.573.811,48 37.485.855,58 14.720,94 107.490.219,44
(+) Ampliacions i millores - 19.343,82 314.291,45 185.515,47 519.150,74
(+) Resta d’entrades - - - - -
(-) Sortides, baixes o reduccions - (-)421.488,06 (-)199.466,03 - (-)620.954,09
(-/+) Traspassos - - 6.080,94 (-)6.080,94 -
Saldo final brut, exercici 2019 3.415.831,44 66.171.667,24 37.606.761,94 194.155,47 107.388.416,09

Saldo inicial brut, exercici 2020 3.415.831,44 66.171.667,24 37.606.761,94 194.155,47 107.388.416,09
(+) Ampliacions i millores - 522.890,02 384.455,49 41.400,00 948.745,51
(+) Resta d'entrades - 504.151,95 108.000,00 - 612.151,95
(-) Sortides, baixes o reduccions - (-)283.710,40 (-)157.873,36 - (-)441.583,76
(-/+) Traspassos - 167.395,81 18.119,66 (-)185.515,47 -
Saldo final brut, exercici 2020 3.415.831,44 67.082.394,62 37.959.463,73 50.040,00 108.507.729,79

Amortització Acumul inicial 2019 - 30.159.502,94 23.277.248,21 - 53.436.751,15
(+) Dotació a l'amortització ex. 2018 - 1.482.647,66 720.141,14 - 2.202.788,80
(+) Augments adquisicions o traspassos - - - - -
(-) Disminucions sortides, baixes o red. - (-)384.693,20 (-)185.739,98 - (-)570.433,18
Amortització Acumul. Final 2019 - 31.257.457,40 23.811.649,37 - 55.069.106,77

Amortització Acumul inicial 2020 - 31.257.457,40 23.811.649,37 - 55.069.106,77
(+) Dotació a l'amortització ex. 2020 - 1.463.283,64 686.907,95 - 2.150.191,59
(+) Augments adquisicions o traspassos - 156.575,78 54.000,00 - 210.575,78
(-) Disminucions sortides, baixes o red. - (-)234.183,68 (-)130.360,37 - (-)364.544,05
Amortització Acumul. Final 2020 - 32.643.133,14 24.422.196,95 - 57.065.330,09

Valor net 2019 3.415.831,44 34.914.209,84 13.795.112,57 194.155,47 52.319.309,32

Valor net 2020 3.415.831,44 34.439.261,48 13.537.266,78 50.040,00 51.442.399,70
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b) Elements totalment amortitzats 

 
A 31 de desembre de 2020 i 2019, la Societat té totalment amortitzats: 
 
 

 

 
 
 

c) Cobertura d’assegurances 
 
La Societat té contractada una pòlissa d’assegurança per cobrir els riscos als que estan 
subjectes els elements de l’immobilitzat material. El límit màxim d'indemnització de 
l’assegurança cobreix qualsevol valor individualitzat del Circuit. Per tant, la cobertura 
d’aquesta pòlissa es considera suficient. 

 
  

2020 2019

Construccions 7.270.009,27 5.527.431,35
Instal· lacions tècniques 11.676.162,91 11.222.449,07
Maquinària 594.529,90 584.314,22
Mobiliari 698.789,26 689.277,40
Equips per a processos d’informació 630.538,62 625.234,62
Elements de transport 94.425,13 94.425,13
Altre immobilitzat material 458.991,28 296.981,83

21.423.446,37 19.040.113,62
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6 IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 
 

a) Moviments de l’exercici 
 
El moviment dels diversos comptes que componen l’immobilitzat intangible a 31 de 
desembre de 2020 i 2019 és el següent: 
 

 
 

 
 
 
 
 

Patents, 
llicències, 
marques i 
similars

Aplicacions 
informàtiques

Altre 
immobilitzat 

intangible TOTAL

Saldo inicial brut, exercici 2019 43.876,65 1.137.759,17 - 1.181.635,82

(+) Ampliacions i millores - - - -

(+) Resta d'entrades - - - -

(-) Sortides, baixes o reduccions - - - -

(-/+) Traspassos - - - -

Saldo final brut, exercici 2019 43.876,65 1.137.759,17 - 1.181.635,82

Saldo inicial brut, exercici 2020 43.876,65 1.137.759,17 - 1.181.635,82

(+) Ampliacions i millores - - - -

(+) Resta d'entrades - - - -

(-) Sortides, baixes o reduccions - - - -

(-/+) Traspassos - - - -

Saldo final brut, exercici 2020 43.876,65 1.137.759,17 - 1.181.635,82

Amortització Acumul inicial 2019 42.509,51 1.113.759,41 - 1.156.268,92

(+) Dotació a l'amortització ex. 2019 965,04 17.846,78 - 18.811,82

(+) Augments adquisicions o traspassos - - - -

(-) Disminucions sortides, baixes o red. - - - -

Amortització Acumul. Final 2019 43.474,55 1.131.606,19 - 1.175.080,74

Amortització Acumul inicial 2020 43.474,55 1.131.606,19 - 1.175.080,74

(+) Dotació a l'amortització ex. 2020 402,10 6.152,98 - 6.555,08

(+) Augments adquisicions o traspassos - - - -

(-) Disminucions sortides, baixes o red. - - - -

Amortització Acumul. Final 2020 43.876,65 1.137.759,17 - 1.181.635,82

Valor Net 2019 402,10 6.152,98 - 6.555,08

Valor Net 2020 - - - -
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b) Elements totalment amortitzats 
 

A 31 de desembre, la Societat té totalment amortitzats: 
 

 
 
No s’han produït durant l’exercici canvis d’estimació que afectin a valors residuals, 
vides útils ni mètodes d’amortització. 

 
 
7 ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 

Durant l’exercici, la Societat ha reconegut com a despeses d’arrendaments operatius i altres 
operacions de naturalesa similar, dels quals ha estat arrendatària, els imports que es detallen 
a continuació:  
 

 

 
Durant l’exercici 2020  degut al COVID-19 s’han celebrat les competicions esportives sense 
públic, el que ha donat lloc a no haver d’adquirir compromisos en arrendaments no 
cancel·lables  de pantalles i tribunes.  
 
Els compromisos adquirits de futurs pagaments en virtut d’arrendaments operatius que es 
consideren no cancel·lables, són els següents: 

 
 
 
La descripció d’aquests compromisos a 31 de desembre és la següent: 

 

− Contracte rènting de serveis d’impressió de data 2 de març de 2017 durada de 5 
anys, que finalitza el 31 de març de 2022.  
 

− Contracte mercantil de tribunes provisionals desmuntables de data 23 de març de 
2017 amb una durada de 3 anys, amb data de finalització 31 de desembre de 2019, 
amb possibilitat de pròrroga per períodes d’un any, fins un total màxim de 2 anys. 

 

2020 2019

Patents, marques i similars 43.876,65 34.504,65
Aplicacions informàtiques 1.137.759,17 1.084.528,99

1.181.635,82 1.119.033,64

2020 2019

Arrendaments no cancel· lables 8.675,64 818.571,06
Lloguers puntuals 669.103,78 849.599,76

677.779,42 1.668.170,82

Fins un any
Entre un i
cinc anys Total Fins un any

Entre un i
cinc anys Total

Renting de material informàtic 8.675,64 2.168,91 10.844,55 8.675,64 10.844,55 19.520,19

Lloguer de tribunes 21.950,00 - 21.950,00 21.950,00 21.950,00 43.900,00
30.625,64 2.168,91 32.794,55 30.625,64 32.794,55 63.420,19

2020 2019
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8 INSTRUMENTS FINANCERS 
 
8.1. Actius financers 
 

a) Composició dels actius financers 
 
La informació dels actius financers, a 31 de desembre de 2020 i 2019, excepte l’efectiu 
i altres actius líquids equivalents, és la següent: 
 

 
 

 

b) Classificació per categories 
 

La classificació per categories dels actius financers a 31 de desembre de 2020 i 2019 
és la següent: 
 

 
 
Tots els actius financers a 31 de desembre de 2020 i 2019 tenien venciment a l’any 
següent. 
 
Els saldos amb les Administracions Públiques no s’inclouen en el quadre anterior 
d’acord amb la consulta nº 2 publicada al BOICAC 87 del mes de setembre de 2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crèdits per operacions comercials 198.964,38 831.075,81
Altres comptes a cobrar 532,84 1.891,83
Inversions en empreses del grup i
associades - -
Derivats - -
Altres actius financers 1.201,52 1.201,52
Periodificacions a curt termini 48.652,55 88.758,24
Total 249.351,29 922.927,40

2020 2019
Actius

corrents
Actius

corrents

Crèdits Crèdits
Derivats Derivats

Altres a c/t Altres a c/t

Préstecs i partides a cobrar 249.351,29 249.351,29 922.927,40 922.927,40
249.351,29 249.351,29 922.927,40 922.927,40

2020 2019

Total Total
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c) Efectiu i altres líquids equivalents 
 

Els conceptes inclosos en aquest epígraf a 31 de desembre de 2020 i 2019 són els 
següents:  

  
 

d) Correccions valoratives 
 

Durant l’exercici 2020 i 2019, els moviments dels comptes correctors representatius 
de les pèrdues per deteriorament originades pel risc de crèdit són els següents: 
 

 
 
 

8.2. Derivats 
 
A 31 de desembre de 2020 i 2019, la Societat no té contractats derivats.  
 
 

8.3. Passius financers 
 

a) Composició dels passius financers 
 

La informació dels passius financers, corrents i no corrents, a 31 de desembre de 2020 
i 2019 és la següent: 
 

 
 

2020 2019

Bancs i institucions de crèdit 119.350,32 234.166,65
Total Tresoreria 119.350,32 234.166,65

Exercici 2020:

Saldo 01/01/20
Correcció per 
deteriorament Reversions Saldo 31/12/20

Deutors comercials i
altres comptes a cobrar 59.384,82 13.696,97 (-)43.559,93 29.521,86

Exercici 2019:

Saldo 01/01/19
Correcció per 
deteriorament Reversions Saldo 31/12/19

Deutors comercials i
altres comptes a cobrar 188.760,42 59.617,14 (-)188.992,74 59.384,82

Passius Passius Passius Passius
no corrents corrents no corrents corrents

Deutes amb entitats de crèdit 4.682.867,26 17.925,05 4.700.792,31 - 2.251.258,68 2.251.258,68
Altres passius financers - 4.791.909,50 4.791.909,50 - 39.626,42 39.626,42
Deutes amb empreses grup i assoc. 
a llarg i curt termini  (Nota 18)

5.156.835,59 5.699.196,05 10.856.031,64 6.115.429,31 7.649.257,57 13.764.686,88

Dèbits per operacions comercials - 2.292.222,99 2.292.222,99 - 2.109.929,58 2.109.929,58
Personal - - - - 99.328,09 99.328,09
Altres comptes a pagar 760,15 760,15 - - -
Periodificacions a curt termini - 1.074.352,00 1.074.352,00 - 3.001.161,85 3.001.161,85
Total 9.839.702,85 13.876.365,74 23.716.068,59 6.115.429,31 15.150.562,19 21.265.991,50

2020 2019

Total Total
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− La Societat té concedida una pòlissa de crèdit ICO-COVID a llarg termini, per 

import de 5.000.000,00 euros, de la qual hi ha saldo disposat a 31 de desembre 
de 2020 per import de 4.682.867,26 euros (2.257.378,69 al tancament de 
l’exercici 2019). Els interessos meritats pendents de pagament a 31 de desembre 
de 2020 ascendeixen a 17.925,05 euros (6.120,01 euros a 31 de desembre de 
2019).  
 

− Deutes amb empreses del grup i associades a llarg i curt termini per import de 
10.856.031,64 euros (13.764.686,88 euros a 31 de desembre de 2019), inclou: 

 
 Préstec participatiu per import de 3.000.000 euros concedit per AVANÇSA 

en data 20 de setembre de 2017, a l’empara de l’Acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de data 28 de juliol de 2015. 

 
Es va formalitzar el 27 d’octubre de 2017 amb amortització a venciment  
del contracte, 8 anys i, tipus d’interès: tram fix: euríbor 12  mesos +3.5%, i 
tram variable: 1,5% sobre EBITDA. 

 
 L’import de 3.115.429,27 euros, dels quals 958.593,68 euros figuren a 

comptes de passiu corrent (4.074.022,95 i 958.593,64 euros, 
respectivament, a 31 de desembre de 2019), respon el préstec concedit per 
la Generalitat de Catalunya, per import de 9.275.851,62 euros i que 
correspon al mecanisme extraordinari destinat al finançament de factures 
pendents de pagament a proveïdors a 31 de desembre del 2013. El tipus 
d’interès aplicat durant l’exercici 2020 i 2019 és del 0,834% i els interessos 
meritats i pendents de pagament a 31 de desembre de 2020 son 70,99 euros 
i  de 93,09 euros al tancament del 2019. 
 
A 31 de desembre de 2020 la Societat no manté quotes impagades. Tampoc 
a 31 de desembre de 2019. 

 
− L’import de 4.725.224,60 euros disposats del mecanisme de Cashpooling 

(tresoreria compartida) amb la Generalitat de Catalunya (6.690.570,84 euros a 31 
de desembre de 2019). Els interessos meritats pendents de pagament a 31 de 
desembre de 2020 ascendeixen a 2.136,55 euros i per comissions pendents  
13.170,43 euros. 

 
− Els moviments de l’exercici 2020 i 2019 dels préstecs formalitzats amb empreses 

del grup i associades són els següents: 
 

                                          
 

Préstec 
Generalitat

Préstec 
Participatiu

Avançsa Total
Saldo a 31.12.18 5.511.913,47 3.000.000,00 8.511.913,47
Devolució (-)1.437.890,52 - (-)1.437.890,52
Saldo a 31.12.19 4.074.022,95 3.000.000,00 7.074.022,95

Devolució (-)958.593,68 - (-)958.593,68
Saldo a 31.12.20 3.115.429,27 3.000.000,00 6.115.429,27
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b) Categories de passius financers 
 

La classificació per categories dels passius financers a 2020 i 2019 és la següent: 
 

 
 
 
Els saldos amb les Administracions Públiques no s’inclouen en el quadre anterior 
d’acord amb la consulta nº 2 publicada al BOICAC 87 del mes de setembre de 2011.  

 

c) Classificació per venciments 
 

La classificació per venciments dels passius financers a 31 de desembre de 2020 i 
2019 és la següent: 
 

 
 
 
 

Deutes amb 
entitats de crèdit

Derivats
altres c/t

Deutes amb 
empreses del 

grup i associades 
a llarg i curt 

termini Total

Dèbits i partides a pagar 4.700.792,31 8.159.244,64 10.856.031,64 23.716.068,59
4.700.792,31 8.159.244,64 10.856.031,64 23.716.068,59

Deutes amb 
entitats de crèdit 

a c/t
Derivats
altres c/t

empreses del 
grup i associades 

a llarg i curt 
termini Total

Dèbits i partides a pagar 2.251.258,68 5.250.045,94 13.764.686,88 21.265.991,50
2.251.258,68 5.250.045,94 13.764.686,88 21.265.991,50

2019

2020

2021 2022 2023 2024
2025

i següents Total

Deutes amb entitats de crèdit 17.925,05 4.682.867,26 - - - 4.700.792,31
Derivats i altres 8.159.244,64 - - - - 8.159.244,64
Deutes amb empreses del 
grup i associades 5.699.196,05 958.593,68 958.593,68 239.648,23 3.000.000,00 10.856.031,64

13.876.365,74 5.641.460,94 958.593,68 239.648,23 3.000.000,00 23.716.068,59

2020 2021 2022 2023
2024

i següents Total

Deutes amb entitats de crèdit 2.251.258,68 - - - - 2.251.258,68
Derivats i altres 5.250.045,94 - - - - 5.250.045,94
Deutes amb empreses del 
grup i associades 7.649.257,57 958.593,68 958.593,68 958.593,66 3.239.648,29 13.764.686,88

15.150.562,19 958.593,68 958.593,68 958.593,66 3.239.648,29 21.265.991,50

2019

2020
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d) Informació sobre el període mig de pagament a proveïdors. Disposició addicional 

tercera “Deure d’informació” de Llei 15/2010, de 5 de juliol.  
 
La informació requerida per la Resolució de 29 de gener de 2016 de l’ICAC, sobre la 
informació a incorporar a la memòria dels comptes anuals en relació al període mig 
de pagament a proveïdors en operacions comercials, referida a l’exercici 2020 i 2019, 
és la següent:  
 

 
 
 

De la totalitat de l’import de pagaments pendents a 31 de desembre de 2020, la societat 
mantenia saldos vençuts a proveïdors per import de 472 milers d’euros (308 milers 
d’euros a 31 de desembre 2019). 

e) Riscos financers 
 
Les activitats de la Societat estan exposades a diversos riscos financers: risc de crèdit, 
de liquiditat i de tipus d’interès.  
La gestió interna intenta minimitzar els riscos mencionats, buscant l’equilibri entre la 
possibilitat de minimitzar-los i el cost derivat d’eventuals actuacions per a reduir-los. 

 
− Risc de crèdit 

 
L’efectiu i altres actius líquids equivalents, així com les inversions financeres, es 
caracteritzen per l’alta qualitat creditícia de les inversions i de les entitats 
tenedores. Per tant, atesa la composició dels instruments financers de la Societat, 
el principal risc de crèdit es concentra en el risc d’incórrer en pèrdues per 
l’incompliment de les obligacions de pagament per part d’un deutor. La gestió 
d’aquest risc determina una política de control del nivell de risc i un seguiment 
continuat, amb èmfasi en la gestió de recobrament. La bona qualitat creditícia 
dels deutors torna a ser fonamental per considerar que l’exposició al rics de crèdit 
és baixa. 

 
− Risc de liquiditat 

 
La Societat gestiona la liquiditat de manera que sempre pugui fer front als seus 
compromisos puntualment. Aquest objectiu s’aconsegueix amb una gestió activa 
de la liquiditat, que consisteix en un seguiment continuat de l’estructura del 
balanç, detectant de forma anticipada l’eventualitat d’estructures inadequades de 
liquiditat a curt i mig termini. La posició de liquiditat de la Societat es manifesta 
en l’import de l’efectiu i altres actius líquids equivalents, que es poden desinvertir 
amb la suficient rapidesa i sense incórrer en costos significatius addicionals, i ve 

2020 2019
Dies Dies

Període mig de pagament a proveïdors 61 85
Rati d'operacions pagades 52 86
Rati d'operacions pendents de pagament 113 41

Import Import
Total pagaments realitzats 9.947.612,88 43.655.700,79
Total pagaments pendents 1.544.169,64 1.474.830,95
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reforçada pel suport que rep dels socis. Per tant, es tracta de mantenir saldos 
suficients per cobrir qualsevol eventualitat derivada de les seves obligacions.  

 
− Risc de mercat 

 
Atesa l’estructura del balanç, els instruments financers són bàsicament a curt 
termini. En conseqüència, la possibilitat d’incórrer en disminucions del patrimoni 
net o en pèrdues pels moviments del preus del mercat, dels tipus d’interès o dels 
tipus de canvi, amb un horitzó a mig i llarg termini, és en principi baixa. El 
principal risc correspon al risc del tipus de canvi en els compromisos en ferm en 
moneda estrangera. En determinats moments, aquest risc és gestionat i controlat 
mitjançant una política d’assegurances, que dona cobertura a les variacions en el 
tipus de canvi. 
 
 

f)  Cobertures comptables 
 

Durant l’exercici 2020 i 2019 no s’han formalitzat instruments de cobertures. 
 
 

g) Garanties compromeses amb tercers 
 

Existeixen acords que asseguren la celebració al Circuit de Catalunya del Gran Premi 
de Formula One i del Gran Premi de Catalunya de Motociclisme fins al 2021, amb les 
corresponents obligacions derivades de l’acord. 

 
 
8.4. Informació relacionada amb el compte de pèrdues i guanys i el patrimoni net 

 
Durant l’exercici 2020 s’han meritat interessos derivats de deutes amb empreses del grup i 
amb entitats de crèdit per import de 167.300,40 euros (153.066,38 euros en l’exercici 
anterior). 

 
 
9 FONS PROPIS 
 

 
a) Composició i moviments de l’exercici 

 
La composició i el moviment de les partides que formen l'epígraf “Fons Propis” es 
presenten en l’Estat de Canvis del Patrimoni Net. 

 
 

b) Capital social 
 

Al 31 de desembre de 2014 el capital social era de 74.331.148,50 euros, dividit en 
247.350 participacions socials, número 1 al 247.350 ambdós inclosos, de 300,51 euros 
de valor nominal cadascuna, acumulables i indivisibles, que no podien incorporar-se a 
títols negociables ni denominar-se accions. 
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Durant l’exercici 2015, la Junta General de Socis en sessió celebrada el 5 de novembre 
de 2015 va acordar: 
 
- Compensar les pèrdues d’exercicis anteriors amb càrrec a reserves per import de 

2.687.989,16 euros, requisit establert per la Llei de Societats de Capital per tal de 
dur a terme una reducció de capital. 
 

- Reduir el capital social en un import de 36.197.199 euros, mitjançant la reducció 
del valor nominal de les participacions que passen de 300,51 euros de valor nominal 
unitari a 154,17 euros de valor unitari, i automàticament aplicar aquesta reducció a 
la compensació de: 
 

Resultat de l’exercici 2014 (-) 7.191.908,96 
Resultats negatius d’exercicis anteriors (-) 16.144.283,04 
Resultat de l’exercici 01/01/15 - 30/08/15 (-) 12.861.007,00 
 (-)36.197.199,00 

 
 Ampliació de capital mitjançant la compensació de crèdits i altres aportacions 

titularitat dels següents socis: 
 
• RACC, capitalització de crèdits per import de 619.609,23 euros. 
• Generalitat de Catalunya, capitalització d’aportacions de socis per import de 

285.799,44 euros i 31,74 euros en efectiu. 
• Ajuntament de Montmeló, capitalització d’aportació de socis per import de 

36.512,09 euros i 26,2 euros en efectiu. 
 

- Ampliació de capital mitjançant aportació dinerària de nous socis: 
 

• Subscripció de 16.216 participacions de 154,17 euros de valor nominal. 
L’import de la subscripció és de 2.500.020,72 euros. 

 
L’ampliació de capital va ser totalment subscrita i desemborsada en data 5 de novembre 
de 2015, escripturada el 5 de novembre  de 2015 i inscrita al Registre Mercantil l’11 de 
maig de 2016. 
 
Durant l’exercici 2016, la Junta General de Socis en sessió celebrada el 30 de novembre 
de 2016 va acordar:  
 
- Ampliació de capital mitjançant la compensació de crèdits i altres aportacions 

titularitat dels següents socis: 
 

• RACC, capitalització de crèdits per import de 300.559,52 euros, corresponents 
a capital un import de 295.898,43 euros i 4.661,09 euros d’interessos meritats 
i, 71,98 euros en efectiu.  

• Ajuntament de Montmeló, capitalització d’aportació de socis per import de 
41.771,43 euros i 8,64 euros en efectiu. 
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- Ampliació de capital mitjançant aportació dinerària: 
 

• Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SAU (AVANÇA), 
subscripció de 48.648 participacions de 154,17 euros de valor nominal. 
L’import de la subscripció és de 7.500.062,16 euros. 

 
L’ampliació de capital va ser totalment subscrita i desemborsada en data 30 de 
novembre de 2016, escripturada el 30 de novembre  de 2016 i inscrita al Registre 
Mercantil el 10 de gener de 2017. 
 
El capital social de la societat a 31 de desembre de 2017 era de 49.418.422,65 euros, 
dividit en 320.545 participacions socials, número 1 al 320.545 ambdós inclosos, de 
154,17 euros de valor nominal cadascuna, acumulables i indivisibles, que no poden 
incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions.  
 
Durant l’exercici 2018, la Junta General de Socis en sessió celebrada el 22 de juny de 
2018 va acordar: 
 
- Ampliació de capital mitjançant aportació dinerària:  

 

• Subscripció de 29.189 participacions de 154,17 euros de valor nominal. 
L’import de la subscripció és de 4.500.068,13 euros. 

 
Els socis Generalitat de Catalunya, RACC i Ajuntament de Montmeló van renunciar 
expressament al dret de preferència i van cedir la totalitat dels drets d’assumpció a la 
societat Avançsa.  
 
A 31 de desembre de 2020 i 2019, el capital de la societat és de 53.918.490,78 euros, 
dividit en 349.734 participacions socials, número 1 a 349.734 ambdós inclosos, de 
154,17 euros de valor nominal cadascuna, acumulables i indivisibles, que no poden 
incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions i la seva distribució és la 
següent: 

 
 
  

c) Reserves 
 

La Societat està obligada a destinar el 10% dels beneficis de l’exercici a la constitució 
de la reserva legal, fins que aquesta arribi, al menys, al 20% del capital social. Aquesta 
reserva, mentre no superi el límit del 20% del capital social, no es distribuïble. 
 
 
 

Soci
Nº 

Participacions Capital Percentatge
Generalitat de Catalunya 179.946 27.742.274,82 51,45%
RACC 50.492 7.784.351,64 14,44%
Ajuntament de Montmeló 25.243 3.891.713,31 7,22%
Empresa de Promoció i 
Localització Industrial de 
Catalunya, S.A.U (Avançsa) 94.053 14.500.151,01 26,89%

349.734,00 53.918.490,78 100,00%
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d) Altres aportacions socis 

 
El detall de les aportacions de socis a 31 de desembre de 2020 i 2019 és com segueix:  
 

 
 
 

d.1)  Aportacions per Acord del Consell Directiu del Consorci de Circuits de 
Catalunya  

 
 La dissolució i posterior liquidació del CONSORCI DEL CIRCUIT DE 
CATALUNYA (antic soci únic de la Societat) va suposar la subrogació de tots 
els drets i obligacions de l’esmentat ens. Així mateix, en l’acta d’extinció del 
CONSORCI de 17 de juliol de 2013 es va acordar en el seu punt setè les bases 
que havien de regir el futur funcionament de Circuits de Catalunya, SL, on 
s’acordava entre d’altres, el règim d’aportacions futures de capital per inversions 
i/o reposició de pèrdues. L’esmentat acord va ser aprovat per Acord de Govern 
de 8 d’octubre de 2013 juntament amb la formulació dels nous estatus de la 
Societat. 

 
En relació a l’apartat referent a les aportacions futures de capital i/o reposició de 
pèrdues, s’estableix que les noves aportacions que s’hagin d’efectuar pel normal 
funcional de la Societat, els socis han d’efectuar anualment les aportacions 
econòmiques necessàries, les quals prèviament han de ser aprovades pel Consell 
d’Administració, i les quals seran proporcionals a la seva participació en el 
capital. 
 

 
d.2)  Aportacions per condonació de deutes  
 

El 28 de març de 2019, l’Institut Català de Finances va  constituir un aval per tal 
de garantir davant la Formula One World Championship Limited (FOWC) les 
obligacions econòmiques assumides per la Societat relatives a la celebració del 
Gran Premi de Fórmula 1 de l’exercici 2018, per la quantitat màxima de 8 milions 
d’euros.  
 
El 2 de maig de 2019, l’Institut Català de Finances va rebre petició de la FOWC 
per atendre el pagament dels drets contractuals del Gran Premi de Fórmula 1 de 
l’exercici 2018, fent-se efectiu el 10 de maig de 2019.  
 
 
 

2020 2019

Saldo inicial 8.141.541,52 101.541,52

- Generalitat de Catalunya - 8.040.000,00
Saldo final 8.141.541,52 8.141.541,52

Aportacions efectuades per aplicació de la
Resolució del Departament d'Empresa i
Coneixement  del 10.05.19
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El 13 de maig de 2019, el Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya va emetre una resolució on s’instava a l’Institut Català 
de Finances a no realitzar cap gestió ni acció per a la recuperació de l’import 
executat atesa la situació de desequilibri patrimonial derivada de l’acumulació de 
pèrdues que presenta la Societat.  
 
En aquest sentit, la Societat va registrar la condonació de l’esmentat deute, com 
una aportació de socis per import de 8.040.000,00 euros.  
 

 
10 EXISTÈNCIES 
 

Les existències a 31 de desembre de 2020 i 2019 corresponen a: 
 

 
 
No existeix cap circumstància de caràcter substantiu que afecti a la titularitat, disponibilitat 
o valoració de les existències. 

 
 

11 MONEDA ESTRANGERA 
 

a) Saldos en moneda estrangera 
 

Els saldos en moneda estrangera a 31 de desembre de 2020 i 2019 són els següents: 
 

 
 
 

b) Transaccions efectuades en moneda estrangera 
 

Les operacions realitzades en moneda estrangera per serveis rebuts de tercers durant els 
exercicis 2020 i 2019 són les següents: 
 

2020 2019

Mercaderies 27.793,58 18.252,08
27.793,58 18.252,08

Moneda
Import

en euros Moneda
Import

en euros

Creditors comercials Dòlars USA - Dòlars USA -

Efectiu i altres actius 
líquids equivalents Dòlars USA 24.609,66 Dòlars USA 12.002,36

Lliures esterlines 39,87 Lliures esterlines 42,61

2020 2019
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c) Diferències de canvi reconegudes en el resultat de l’exercici 
 

Les diferència de canvi generades durant l’exercici 2020 i 2019 i reconegudes en el 
compte de resultats han estat les següents:  
 

 
 
 

12 SITUACIÓ FISCAL 
 
12.1. Saldos amb Administracions Públiques 

 
Els saldos mantinguts amb Administracions Públiques a 31 de desembre de 2020 i 2019 
són els següents: 

 

Moneda
Import

en euros Moneda
Import

en euros

Dòlars USA 44.974,80 Dòlars USA 25.163.993,63
Lliures esterlines - Lliures esterlines 1.982,75
Francs suïsos - Francs suïsos 976,00

Per serveis rebuts 44.974,80 25.166.952,38

Dòlars USA 28.760,35 Dòlars USA 9.903,03
Per serveis prestats 28.760,35 9.903,03

2020 2019

Moneda Import en euros Moneda
Import en 

euros

Dòlars USA 264,94 Dòlars USA -
Deutors comercials 264,94 -

Dòlars USA 3.085,99 Dòlars USA (-)102,71
GPB 2,26 GPB -

Efectiu i altres actius 3.088,25 (-)102,71

Dòlars USA 523,82 Dòlars USA 652.096,85
Creditors comercials 523,82 652.096,85

3.877,01 651.994,14

2020 2019
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12.2. Impost sobre Beneficis 

 
a) Conciliació entre l’import net dels ingressos i les despeses de l’exercici i la base 

imposable (resultat fiscal) 
 

 
 
El resultat fiscal de l’exercici 2020 i 2019 ha estat negatiu per import de 2.319.319,92 
euros i 3.927.074,83 euros, respectivament. 
 
Les diferències temporànies, per import de 141.796,62 euros (141.796,62 euros en 
l’exercici 2019) corresponen a la reversió del 10% del total de les diferències 
temporànies positives ajustades als exercicis 2013 i 2014 (1.417.966,18 euros) en 
aplicació del que preveia l’article 7 de la Llei 16/2012 de 27 de desembre, per la qual 
s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances 
públiques i l’impuls de l’activitat econòmica. En aplicació del mateix article esmentat, 

Deutor Creditor Deutor Creditor

Actius per impost corrent:

Impost sobre societats 7.971,95 - 2.000,00 -

7.971,95 - 2.000,00 -

Altres deutes amb administracions 
públiques:

IVA 1.556.514,17 - 352.048,77 -

IRPF, desembre - 39.018,97 - 38.397,81

Seguretat social, desembre - 46.326,84 - 44.562,76
Diputació de Barcelona, deutor  
(Nota 16) 1.400.000,00 - 280.000,00 -
Ajuntament de Barcelona, deutor  
(Nota 16) 500.000,00 - - -
Generalitat de Catalunya, deutora 
(Nota 18) - - 518.000,00 -

3.456.514,17 85.345,81 1.150.048,77 82.960,57

3.464.486,12 85.345,81 1.152.048,77 82.960,57

2020 2019

2020 2019

Resultat comptable de l’exercici (-)2.196.402,66 (-)3.787.478,21
Diferències temporànies
   - 30% Amortització - -
   - Reversió 10% Amortització (-)141.796,62 (-)141.796,62
Diferències permanents
   - Ingressos registrat contra reserves 17.143,65 -
   - Despeses no deduïbles fiscalment 1.735,71 2.200,00
Base imposable (-)2.319.319,92 (-)3.927.074,83
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es procedirà a revertir el total de l’amortització ajustada de forma lineal durant 10 
anys.  
 
La diferència permanent, per import de 17.143,65 euros (0 euros en l’exercici 2019), 
està ocasionada per el registre d’un ingrés contra el compte de reserves que s’ha 
d’incloure a la base imposable de l’exercici 2020 en aplicació de l’article 11 de la Llei 
27/2014, de 27 de novembre, per la que s’aprova la Llei de l’Impost sobre Societats.  
 
Les diferències permanents, per import de 1.735,71 euros (2.200,00 euros en l’exercici 
2019), estan ocasionades per les donacions efectuades a entitats sense afany de lucre i 
per multes i/o sancions. Tots aquests conceptes no són deduïbles d’acord a la 
normativa del Impost sobre Societats.  
 
 

b) Bases imposables negatives pendents de compensar i deduccions pendents 
d'aplicar 

 
El detall de les bases imposables negatives pendents de compensació és el següent: 
 

 
 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 26 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, per 
la que s’aprova la Llei de l’Impost sobre Societats, les bases imposables negatives 
pendents de compensació no tindran límit temporal. No obstant, sí estaran subjectes a 
un límit quantitatiu del 70% de la base imposable prèvia a la potestativa reserva de 
capitalització i a la pròpia compensació. 

 
 
 
 
 

Saldo inicial Originat Saldo Final Originat Saldo Final límit

2002 723.260,43 - 723.260,43 - 723.260,43 Indefinit
2003 5.402.025,96 - 5.402.025,96 - 5.402.025,96 Indefinit
2004 21.179,63 - 21.179,63 - 21.179,63 Indefinit
2009 9.123.712,50 - 9.123.712,50 - 9.123.712,50 Indefinit
2010 4.731.634,55 - 4.731.634,55 - 4.731.634,55 Indefinit
2011 10.109.682,07 - 10.109.682,07 - 10.109.682,07 Indefinit
2012 9.596.663,88 - 9.596.663,88 - 9.596.663,88 Indefinit
2013 6.309.267,06 - 6.309.267,06 - 6.309.267,06 Indefinit
2014 6.497.939,03 - 6.497.939,03 - 6.497.939,03 Indefinit
2015 8.494.028,95 - 8.494.028,95 - 8.494.028,95 Indefinit

2016 10.911.212,15 - 10.911.212,15 - 10.911.212,15 Indefinit
2017 7.709.160,26 - 7.709.160,26 - 7.709.160,26 Indefinit
2018 10.355.500,80 - 10.355.500,80 - 10.355.500,80 Indefinit
2019 - 3.927.074,83 3.927.074,83 - 3.927.074,83 Indefinit
2020 - - - 2.319.319,92 2.319.319,92 Indefinit

89.985.267,27 3.927.074,83 93.912.342,10 2.319.319,92 96.231.662,02

2019 2020
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c) Deduccions 

 
Durant l’exercici s’ha generat una deducció per evitar la doble imposició internacional 
per import de 2.000 euros que no ha sigut objecte d’aplicació  per inexistència de quota 
íntegra positiva.   
Així mateix, resta pendent d’aplicació l’import de 300,00 euros en concepte de 
deducció per evitar la doble imposició internacional i que es va generar l’any 2009. 
 
Segons la redacció vigent de l’apartat 4rt de la Disposició Transitòria 24ª  de la Llei 
27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, no hi ha límit temporal per 
a l’aplicació de l’esmentada deducció. 

 
El detall de les deduccions pendents d’aplicació de deduccions corresponents a 
períodes anteriors, que no van ser objecte d’aplicació per inexistència de quota íntegra 
positiva, és el següent: 
 

 
 

 
Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les 
següents liquidacions: 

 
− Les dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i 

successius en el cas de les deduccions per donatius regulades a la Llei 49/2002, 
de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels 
incentius fiscals al mecenatge. 

 
− Les dels períodes impositius que concloguin en els 15 anys immediats i 

successius en el cas de les deduccions per incentivar la realització de 
determinades activitats que estaven regulades al Capítol IV Títol VI del Real 
Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març. Així ho disposa l’article 39 de la Llei 

Exercici d’origen de la deducció

Import total 
de les 

deduccions
Exercici   

límit

Import de les 
deduccions 

del Capítol IV 
Títol VI del 

TRLIS
Exercici   

límit

Import de les 
deduccions de 

la Llei 
49/2002

2006 21.262,48 2021 21.262,48 - -

2007 39.133,75 2022 39.133,75 - -

2008 35.533,68 2023 35.533,68 - -

2009 20.479,71 2024 20.479,71 - -

2010 1.034,82 2025 1.034,82 - -

2011 310,80 - - 2021 310,80
2012 300,30 - - 2022 300,30
2013 256,20 - - 2023 256,20
2014 231,00 - - 2024 231,00
2015 214,20 - - 2025 214,20
2016 390,60 - - 2026 390,60
2017 2.075,00 - - 2027 2.075,00
2018 665,00 - - 2028 665,00
2019 770,00 - - 2029 770,00
2020 - - - - -

122.657,54 117.444,44 5.213,10



 

Circuits de Catalunya SL 
Mas “La Moreneta”, s/n
08160 Montmeló (Barcelona) 
Tel. (34) 93 571 97 00 
www.circuitcat.com  39 
 

27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats per remissió de la 
Disposició Transitòria 24ª. 

 
Addicionalment, queda pendent d’aplicar la deducció per reversió de mesures 
temporals (Disp. Transitòria 37 LIS). No hi ha límit temporal per a l’aplicació de 
l’esmentada deducció. 
 

 
 

 
d) Exercicis susceptibles d’inspecció 

 
Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos no es poden 
considerar definitives fins que hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o 
hagi transcorregut el termini de prescripció. No obstant això, la Direcció estima que, 
independentment que la legislació fiscal és susceptible d'interpretacions, qualsevol 
passiu fiscal addicional que és pogués posar de manifest com a conseqüència d’una 
eventual inspecció no hauria de tenir un efecte significatiu en els comptes anuals 
presos en conjunt. 

 
 

13 INGRESSOS I DESPESES 

13.1 Aprovisionaments 
 
El detall dels aprovisionaments a 31 de desembre de 2020 i 2019 és el següent: 
 
 
 

 

Aplicació 
2020 Pendent

Exercici   
límit

2015 2.835,93 - 2.835,93 -
2016 7.089,83 - 7.089,83 -
2017 7.089,83 - 7.089,83 -
2018 7.089,83 - 7.089,83 -
2019 7.089,83 - 7.089,83 -
2020 7.089,83 - 7.089,83 -

38.285,08 38.285,08

Exercici d’origen de la deducció Import

2020 2019

Compres nacionals 93.190,14 226.528,88
Variació d'existències (-)9.541,50 3.924,16
Consum de mercaderies 83.648,64 230.453,04

Compres nacionals 210.533,99 303.036,78
Variació d'existències - -
Consum primeres matèries i altres
cons. 210.533,99 303.036,78

294.182,63 533.489,82
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13.2 Càrregues socials 

 
El saldo de l’epígraf “Càrregues socials” de l’exercici 2020 i 2019 presenta la següent 
composició: 
 

 
 
 

13.3 Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials 
 

El saldo d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2020 i 2019 es composa dels següents 
conceptes: 
 

 
 
Corresponen en la seva totalitat a correccions valoratives per deteriorament de clients per 
vendes i prestacions de serveis. 
 
 

13.4 Altres resultats
 

El saldo d’aquest epígraf a 2020 i 2019 inclou els següents conceptes: 
 

 
 
Al exercici 2020 s’ha reflectit una indemnització per import de 66.738,20 euros  per un 
acord transaccional, tant mateix s’ha enregistrat al compte de pèrdues i guanys una 
indemnització per incompliment de contracte derivat de la pandèmia del COVID-19 per 
import de 12.745,63 euros. 
 
 
 

2020 2019

Seguretat Social a càrrec empresa 484.289,15 505.091,54
Altres despeses socials 2.121,50 2.215,37

486.410,65 507.306,91

2020 2019

Variació de provisions (-)29.862,96 (-)129.375,60
Pèrdues de crèdits incobrables 2.485,79 180.294,90

(-)27.377,17 50.919,30

2020 2019

Reparacions sinistres -
Indemnització assegurança 3.000,00 -
Indemnització Judici 66.738,20 -
Altres (-)424,29 (-)6.000,00
Incompliment contracte Còvid-19 12.745,63 66.267,49

82.059,54 60.267,49
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14 PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 

a) Paga extraordinària del mes de desembre de 2013 i 2014 

En aplicació a l’establert en l’Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten 
mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici 
pressupostari 2013 i la llei 1/2014 del 27 de gener de Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014, les retribucions anuals dels treballadors de la Societat en els 
exercicis 2013 i 2014 es van veure reduïdes en la quantia equivalent a una paga 
extraordinària. 
 

El Decret Llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la 
recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya preveia la recuperació del 10% de la 
paga extraordinària de l’exercici 2013 que es va deixar de percebre en aplicació de 
l’Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adoptaven mesures excepcionals de 
reducció de despeses de personal per a l’exercici 2013. 
 

En aquest sentit, la societat va procedir a l’enregistrament comptable i pressupostari de 
l’obligació pendent a 31 de desembre de 2018 corresponent al 10% de la paga 
extraordinària de l’exercici 2013 que totalitzava en 12.504,19 euros.  
 

Durant l’exercici 2019 es va retornar l’import 37.410,12 euros corresponent al 40% de 
la paga extraordinària de l’any 2013. 
 

El Decret Llei 3/2020, d’11 de febrer, sobre l’increment retributiu per a l’any 2020 i la 
recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013, estableix que 
durant l’exercici 2020, es percebrà el 60% de l’import que es va deixar de percebre. 
D’acord amb l’esmentat Decret, durant l’exercici 2020 s’ha retornat l’import de 
54.073,09 euros corresponent al import restant de la paga 2013. 
 

En relació amb la recuperació de la paga extraordinària de l’exercici 2014, el seu retorn 
resta subjecte al que prevegi la Llei de Pressupostos els propers exercicis.  
 
 

15 INFORMACIÓ SOBRE MEDIAMBIENT 
 

En relació a l’àmbit medi ambiental, està en continu estudi i actualment no ens consta cap 
contingència que sigui conseqüència d’una violació de la normativa vigent, que pogués donar 
lloc a una sanció econòmica de caire significatiu. Així mateix, entenem que no hi ha actius 
que poguessin restar afectats per l’incompliment de la normativa afectada. 

 
La Societat des del seu inici està invertint contínuament en el medi ambient creant un “pulmó 
verd”. Aquest any 2020 la despesa en manteniment del “pulmó verd” ha estat de 72.905,01 
euros (149.285,71 euros en 2019). La plantació d’arbres tant a dins del circuit com en les 
zones de pàrquing és la inversió més significativa en medi ambient. L’import acumulat per 
aquest tipus d’inversió és de 1.124.879,02 euros (1.162.699,30 euros en 2019), essent 
l’amortització acumulada per aquest concepte de 1.073.568,74 euros (1.092.346,29 euros en 
2019).  
 
La Societat no té directament altres despeses, ni provisions i contingències de naturalesa 
medi ambiental que poguessin ésser significatius en relació amb el patrimoni, la situació 
financera i els seus resultats. Per aquest motiu, no s’inclouen desglossaments més específics 
en aquesta memòria respecte a qüestions medi ambientals. 
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Pel que fa a les possibles contingències que en matèria mediambiental poguessin produir-se, 
es considera que aquestes es troben suficientment cobertes amb les pòlisses d’assegurança 
de responsabilitat civil que es tenen subscrites. 
 
La societat no te drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle ni ha dotat cap provisió per 
aquest concepte. 

 

16 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 

a) Transferències i/o subvencions d’explotació 
 

L’import, les característiques i l’origen de les subvencions a l’explotació de l’exercici 2020 
i 2019 són les següents: 
 

 
 
− La Societat ha complert totes les condicions associades a les subvencions que ha rebut 

durant l’exercici.  
 

− D’acord amb el que estableix el conveni de col· laboració formalitzat entre l’Ajuntament 
de Barcelona i la Societat el 29 de setembre de 2017, les subvencions tenen el seu origen 
en la decisió de col·laborar en favor de l’activitat que realitza Circuit de Barcelona – 
Catalunya dirigida a la projecció internacional de Barcelona, la seva promoció 
econòmica, d’ocupació i d’innovació tecnològica a partir de l’organització de diferents 
esdeveniments esportius que en el seu desenvolupament, han de vetllar per la 
sostenibilitat mediambiental. Aquest conveni de col·laboració s’ha establert per els anys 
2017-2018-2019 essent l’import total de la subvenció de 7 milions d’euros (3.000.000 

Import

rebut

• De tercers:
Federació Catalana Motociclisme Organització proves esportives 760,00 760,00
Ajuntament de Barcelona Promoció Barcelona capital de l'esport 500.000,00 500.000,00
Diputació de Barcelona Finançament general ordinari 1.400.000,00 1.400.000,00

Secretaria General de l'Esport Acord marc col· laboració 490.000,00 165.000,00 325.000,00
• De socis o propietaris:

Generalitat de Catalunya (EMC) Foment del Turisme 7.024.838,88 4.484.546,12 2.540.292,76
Generalitat de Catalunya (EMC) Retribució personal 46.306,27 46.306,27
Total 9.461.905,15 4.649.546,12 4.812.359,03

Import

rebut

• De tercers:
Ajuntament de Barcelona Promoció Barcelona capital de l'esport 1.500.000,00 - 1.500.000,00
Diputació de Barcelona Finançament general ordinari 1.400.000,00 - 1.400.000,00
Secretaria General de l'Esport Acord marc col· laboració 490.000,00 - 490.000,00

• De socis o propietaris:
Generalitat de Catalunya (EMC) Foment del Turisme 15.039.389,33 - 15.039.389,33
Generalitat de Catalunya (EMC) Retribució personal 107.016,30 - 107.016,30
Total 18.536.405,63 - 18.536.405,63

Origen Concepte

Import imputat
a pèrdues i 

guanys

Import imputat a 
balanç

Import imputat a 
balanç

2020

Origen Concepte

Import imputat
a pèrdues i 

guanys

2019
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d’euros per el  exercici 2017, 2.500.000 d’euros per el exercici  2018 i 1.500.000 d’euros 
per el exercici 2019). Per l’any 2020, en data 29 de desembre es va signar un nou 
conveni amb el mateix objecte, per un import total de 500.000 euros. 
 

− D’acord amb el que estableix el conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació 
de Barcelona i la Societat, les subvencions tenen el seu origen en la decisió de cooperar 
en el finançament general ordinari de les activitats que es desenvolupen al Circuit de 
Barcelona-Catalunya durant l’exercici 2020, essent l’import total de la subvenció de 
1.400.000 euros. 

 
− Durant l’exercici 2020 la societat ha registrat comptablement l’ingrés de la transferència 

addicional rebuda de la Generalitat per import de 46.306,27 euros, per fer front al retorn 
de la paga extra del 2013. 
 
 

b) Subvencions de capital 

 
El moviment de les subvencions imputades a Patrimoni net o passiu durant l’exercici ha 
estat el següent: 
 

 
 
 

17 FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 

Després d’una temporada atípica, el Circuit de Barcelona-Catalunya afronta el 2021 amb un 
calendari de 16 esdeveniments, quatre d’ells Campionats del Món. Considerem que les
conseqüències derivades d’aquesta situació no impliquen un ajustament en els comptes 
anuals corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2020. 

 
 
18 OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
 

18.1 Saldos i transaccions amb entitats del grup i vinculades 
 

A continuació es detallen els saldos i les transaccions efectuades amb la Generalitat de 
Catalunya (actual entitat dominant) i la resta dels actuals socis (RACC, Ajuntament de 
Montmeló i Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SAU (Avançsa)) i 
les entitats dels seus respectius grups. 
 
Els saldos mantinguts amb entitats del grup i vinculades així com el volum de transaccions 
realitzades durant l’exercici 2020 i 2019 són els següents: 
 
 
 

2020 2019

Saldo inicial 19.652,59 27.166,72

Trapàs a resultats -7.514,13 -7.514,13

12.138,46 19.652,59
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Generalitat
de Catalunya

RACC
i entitats

Grup RACC

Ajuntament 
de 

Montmeló Avançsa
ACTIU

Crèdits amb administracions públiques (Nota 
8.1) - - - -
Clients - 13.974,49 - -
Tresoreria (Cash Pooling) - - - -

PASSIU
Deutes amb empreses del grup i associades
a llarg termini (nota 8.3) 2.156.835,59 - - 3.000.000,00
Deutes amb empreses del grup i associades
a curt termini (nota 8.3) 5.699.196,05 - - -
Proveïdors - 107.437,61 11.123,74 -
Periodificacions C/T - - - -
Deutes transformables en subvencions 4.649.546,12 - - -

PATRIMONI NET
Aportacions de Socis - - - -

INGRESSOS
Per serveis prestats - 99.095,28 - -
Per subvencions 2.911.599,03 - - -

DESPESES
Per serveis rebuts 107.513,66 810.241,97 210.831,54 -
Per despeses financeres 35.178,05 - - 99.186,00

2020
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Totes les operacions realitzades per la Societat amb parts vinculades, pertanyen al seu tràfic 
ordinari i s'efectuen en condicions de mercat. 

 
 

18.2 Remuneracions dels membres del Consell d’Administració i personal d’Alta Direcció 
 

Els Administradors de la Societat no han percebut, per cap concepte, sous, dietes o altres 
remuneracions durant el curs de l’exercici 2020 i 2019.  
 
La societat ha satisfet la quantitat de 2.205,67 euros, corresponents a la prima d’assegurances 
de responsabilitat civil de la totalitat del consell d’administració i personal directiu per danys 
ocasionats per actes o omissions en l’exercici del seu càrrec (1.816,76 euros a l’exercici 
anterior).  
 
El personal d’Alta Direcció és el Director de la Societat. Durant l’exercici 2020 s’ha abonat 
en concepte de sous, dietes, i altres remuneracions un import de 101.108,48 euros. 
(106.851,38 euros l’exercici 2019). Durant l’exercici 2020 el Director General va causar 
baixa  havent percebut en concepte de indemnització el import de 10.908,60 euros. 
 
La Societat no ha fet cap aportació a fons de pensions ni cap altra prestació a llarg termini.  
 
 
 

Generalitat
de Catalunya

RACC
i entitats

Grup RACC
Ajuntament 
de Montmeló Avançsa

ACTIU
Crèdits amb administracions públiques (Nota 
8.1) 518.000,00 - - -
Clients - 21.070,65 - -
Tresoreria (Cash Pooling) -

PASSIU
Deutes amb empreses del grup i associades
a llarg termini (nota 8.3) 3.115.429,31 - - 3.000.000,00
Deutes amb empreses del grup i associades
a curt termini (nota 8.3) 7.649.257,57 - - -
Deutes amb administracions públiques (Nota 
12.1) - - - -
Proveïdors - 92.587,36 11.123,74 -

PATRIMONI NET
Aportacions de Socis 8.040.000,00 -

- - - -
INGRESSOS

Per serveis prestats - 202.970,50 - -
Per subvencions 15.636.405,63 - - -

DESPESES
Per serveis rebuts 93.465,00 1.148.210,28 221.386,08 -
Per despeses financeres 39.140,30 - - 102.717,08

2019
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La Societat no ha concedit bestretes al personal d’alta Direcció en l’exercici 2020 i 2019.  
 
No ha efectuat durant l’exercici 2020 i 2019 cap bestreta ni ha concedit cap crèdit als 
membres del Consell d’Administració. 

 
 

18.3 Deure dels Administradors 
 

D’acord amb l’article 229 de la Llei de Societats de Capital, els membres del Consell 
d’Administració no han informat de cap situació de conflicte, directe o indirecte, amb 
l’interès de la Societat, tant d’ells com de les seves persones vinculades. 

 
 

19 ALTRA INFORMACIÓ 
 
19.1 Número mig anual d’empleats per categories    

 
La plantilla promig de treballadors de l’exercici 2020 i 2019, classificada per sexes i 
categories és la següent: 
 

 
       

19.2 Número d’empleats a 31 de desembre per categoria i sexe 
 
El nombre d’empleats a 31 de desembre de 2020 i 2019 classificats per sexe i categories és 
el següent: 
 

 
 

2020 2019

Alta Direcció 1,00 1,00
Resta de personal de direcció 7,00 7,00
Personal administratiu 18,38 19,24
Comercials, venedors i similars 11,03 11,28
Resta de personal qualificat 8,15 9,91
Personal no qualificat 6,00 6,72
Total 51,56 55,15

Total Homes Dones Total Homes Dones

Alta Direcció 1 1 0 1 1 0

Resta de personal de direcció 7 3 4 7 3 4

Personal de tipus administratiu 18 2 16 21 3 18

Comercials, venedors i similars 11 5 6 15 4 11

Resta de personal qualificat 8 8 0 6 4 2

Personal no qualificat 6 4 2 9 9 0

Total 51 23 28 59 24 35

Exercici 2020 Exercici 2019
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El Consell d’Administració està composat per 11 homes (10 homes a 31 de desembre de 
2019). No tenen relació laboral amb la societat. 
 

19.3 Honoraris pels serveis d’auditoria 
 

Els honoraris pel servei d’auditoria i compliment de legalitat corresponents al exercici tancat 
el 31 de desembre de 2020 són  12.001,10 euros (13.365,32 euros per l’exercici 2019). Així 
mateix i durant l’exercici 2020 l’auditor ha facturat altres serveis diferents d’auditoria de 
comptes per import de 12.650,00 euros(IVA exclòs). 

 
 
20 INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 
La totalitat de la xifra de negocis s’ha realitzat com a conseqüència de l’explotació del Circuit 
ubicat a Montmeló (Barcelona). 

 
A continuació es presenta la distribució del import net de la xifra de negocis corresponent a 
les activitats ordinàries de la Societat, per categories d’activitat: 
 

 
 
 
 

21 INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 

D’acord amb allò que preveu l’article 29 de l’Ordre VEH/6/2019, de 15 de gener, de 
comptabilitat de al Generalitat de Catalunya, les entitats amb participació majoritària, per 
part de la Generalitat, directa o indirectament, han d’incloure informació pressupostària en 
els seus comptes anuals. 

 
Tot seguit es detalla la següent informació: 

  

2020 2019

Vendes 97.140,12 263.968,30
Curses 3.247.399,89 14.599.784,61
Rappels -2.678,50 -1.083.045,58
Lloguers 1.938.392,66 5.563.109,93
Hospitalitat i concessions 808.923,42 4.585.927,32
Socis 65,87 579.687,29
Altres 35.282,64 67.183,78
Total 6.124.526,10 24.576.615,65
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a) Liquidació del pressupost de l’exercici 2020 
 

 

Aplicació Descripció de l'ingrés
Pressupost 

inicial
Modificacions

Pressupost 
definitiu

Ingressos 
liquidats

% Execució Desviacions % Desviació

309.0009 Altres vendes 247.350,00 0,00 247.350,00 97.140,12 39,27% -150.209,88 -60,73%
319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic 25.541.857,00 0,00 25.541.857,00 4.100.576,13 16,05% -21.441.280,87 -83,95%
399.0009 Altres ingressos diversos 4.561.077,68 0,00 4.561.077,68 4.925,63 0,11% -4.556.152,05 -99,89%

CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 30.350.284,68 0,00 30.350.284,68 4.202.641,88 13,85% -26.147.642,80 -86,15%
410.0021 Del Departament d'Empresa i Coneixement 14.230.700,00 0,00 14.230.700,00 7.071.145,15 49,69% -7.159.554,85 -50,31%
430.6100 Del Consell Català de l'Esport 490.000,00 0,00 490.000,00 490.000,00 0,00 0,00%
460.0009 Altres transferències d'ajuntaments 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 500.000,00 33,33% -1.000.000,00 -66,67%
462.0001 De la Diputació de Barcelona 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 280.000,00 20,00% -1.120.000,00 -80,00%
482.0001 D'altres instituc.sense fi de lucre i d'altres ens corporat 0,00 0,00 0,00 760,00 - 760,00 -

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 17.620.700,00 0,00 17.620.700,00 8.341.905,15 47,34% -9.278.794,85 -52,66%
534.0001 Altres ingressos financers 0,00 0,00 0,00 2.374,25 - 2.374,25 -

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 0,00 0,00 2.374,25 - 2.374,25 -
770.0001 D'empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -
840.0001 Préstecs i bestretes concedits al personal a curt termini 0,00 0,00 0,00 2.778,15 - 2.778,15 -
841.0001 Fiances constituïdes 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -
830.0001 Aportacions de la Generalitat a fons propis 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -

CAPÍTOL 8 VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 2.778,15 - 2.778,15 -
913.0001 Préstecs i altres crèdits de fora del sector públic a curt termini 0,00 0,00 0,00 2.431.608,58 - 2.431.608,58 -
930.0001 Fiances rebudes 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -

CAPÍTOL 9 VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 2.438.099,67 0,00 2.438.099,67 -
47.970.984,68 0,00 47.970.984,68 14.987.799,10 31,24% -32.983.185,58 -68,76%

Aplicació DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
Pressupost 

inicial
Modificacions

Pressupost 
definitiu

Obligacions 
Reconegudes

% Execució Desviacions % Desviació

130.0001 Retribucions bàsiques 1.821.768,00 0,00 1.821.768,00 1.602.983,43 87,99% -218.784,57 -12,01%
131.0001 Retribucions bàsiques 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 108.479,00 0,00 108.479,00 101.108,48 93,21% -7.370,52 -6,79%
133.0001 Indemnitzacions del personal d'empreses públiques 0,00 0,00 0,00 157.700,91 - 157.700,91 -
160.0001 Seguretat Social 568.753,00 0,00 568.753,00 484.289,15 85,15% -84.463,85 -14,85%

CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.499.000,00 0,00 2.499.000,00 2.346.081,97 93,88% -152.918,03 -6,12%
200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions 43.347,00 0,00 43.347,00 0,00 0,00% -43.347,00 -100,00%
201.0001 Lloguers i cànons de material de transport 163.917,00 0,00 163.917,00 67.818,00 41,37% -96.099,00 -58,63%
202.0001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades 18.700,00 0,00 18.700,00 9.826,64 52,55% -8.873,36 -47,45%
203.0001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 1.373.450,00 0,00 1.373.450,00 600.134,78 43,70% -773.315,22 -56,30%
204.0001 Altres lloguers i cànons 27.537.468,00 0,00 27.537.468,00 452.735,16 1,64% -27.084.732,84 -98,36%
210.0001 Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr. 309.500,00 0,00 309.500,00 291.537,31 94,20% -17.962,69 -5,80%
211.0001 Conservació, reparació i manteniment de material de transport 18.000,00 0,00 18.000,00 13.417,44 74,54% -4.582,56 -25,46%
212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades 18.300,00 0,00 18.300,00 6.750,62 36,89% -11.549,38 -63,11%
213.0001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 32.100,00 0,00 32.100,00 2.781,44 8,66% -29.318,56 -91,34%
214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment 69.000,00 0,00 69.000,00 72.694,09 105,35% 3.694,09 5,35%
220.0001 Material ordinari no inventariable 9.900,00 0,00 9.900,00 6.121,61 61,83% -3.778,39 -38,17%
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 16.790,00 0,00 16.790,00 12.523,55 74,59% -4.266,45 -25,41%
221.0001 Aigua i energia 469.200,00 0,00 469.200,00 283.942,01 60,52% -185.257,99 -39,48%
221.0002 Combustible per a mitjans de transport 30.800,00 0,00 30.800,00 19.494,87 63,30% -11.305,13 -36,70%
221.0003 Vestuari 52.500,00 0,00 52.500,00 26.624,84 50,71% -25.875,16 -49,29%
221.0005 Productes farmacèutics i analítiques 13.450,00 0,00 13.450,00 13.652,70 101,51% 202,70 1,51%
221.0006 Compres de mercaderies i matèries primeres 425.440,00 0,00 425.440,00 122.466,87 28,79% -302.973,13 -71,21%
221.0007 Queviures 48.100,00 0,00 48.100,00 27.513,82 57,20% -20.586,18 -42,80%
221.0089 Altres subministraments 126.600,00 0,00 126.600,00 78.307,92 61,85% -48.292,08 -38,15%
222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 35.000,00 0,00 35.000,00 11.007,47 31,45% -23.992,53 -68,55%
222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00% -32.000,00 -100,00%
224.0001 Despeses d'assegurances 447.950,00 0,00 447.950,00 263.118,87 58,74% -184.831,13 -41,26%
225.0001 Tributs 286.560,00 0,00 286.560,00 290.536,79 101,39% 3.976,79 1,39%
226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció 134.300,00 0,00 134.300,00 12.296,52 9,16% -122.003,48 -90,84%
226.0002 Atencions protocol·làries i representatives 80.000,00 0,00 80.000,00 10.682,04 13,35% -69.317,96 -86,65%
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 232.041,73 20,18% -917.958,27 -79,82%
226.0039 Despeses de serveis bancaris 62.440,00 0,00 62.440,00 156.971,10 251,40% 94.531,10 151,40%
226.0089 Altres despeses diverses 997.250,00 0,00 997.250,00 340.974,05 34,19% -656.275,95 -65,81%
227.0001 Neteja i sanejament 793.300,00 0,00 793.300,00 487.333,45 61,43% -305.966,55 -38,57%
227.0002 Seguretat 1.313.520,00 0,00 1.313.520,00 696.746,26 53,04% -616.773,74 -46,96%
227.0007 Gestió de centres i serveis 980.750,00 0,00 980.750,00 488.512,68 49,81% -492.237,32 -50,19%
227.0012 Actuacions de control 27.500,00 0,00 27.500,00 45.720,59 166,26% 18.220,59 66,26%
227.0013 Treballs tècnics 306.800,00 0,00 306.800,00 177.493,26 57,85% -129.306,74 -42,15%
227.0014 Serveis de formació 95.700,00 0,00 95.700,00 66.512,00 69,50% -29.188,00 -30,50%
227.0089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques 3.491.169,00 0,00 3.491.169,00 1.663.319,31 47,64% -1.827.849,69 -52,36%
228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 408.500,00 0,00 408.500,00 305.023,71 74,67% -103.476,29 -25,33%
228.0003 solucions TIC CTTI - Serveis recurrents 63.500,00 0,00 63.500,00 78.679,17 123,90% 15.179,17 23,90%
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 120.600,00 0,00 120.600,00 31.885,68 26,44% -88.714,32 -73,56%
240.0001 Despeses de publicacions 13.050,00 0,00 13.050,00 0,00 0,00% -13.050,00 -100,00%
251.0002 Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats 1.041.600,00 0,00 1.041.600,00 799.594,97 76,77% -242.005,03 -23,23%
251.0007 Transport sanitari i emergències mèdiques 122.600,00 0,00 122.600,00 99.750,00 81,36% -22.850,00 -18,64%
251.0012 Altres serveis d'atenció especialitzada 126.100,00 0,00 126.100,00 15.875,00 12,59% -110.225,00 -87,41%

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 42.906.751,00 0,00 42.906.751,00 8.382.418,32 19,54% -34.524.332,68 -80,46%
310.0002 Interessos prèstecs euros ll/termini fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -
310.0004 Interessos derivats de la gestió de pagaments 111.000,00 0,00 111.000,00 21.131,31 19,04% -89.868,69 -80,96%
310.0005 Interessos prèstecs euros ll/termini dintre sector públic 142.000,00 0,00 142.000,00 132.249,80 93,13% -9.750,20 -6,87%
342.0001 Comissions i altres despeses bancàries 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00% -360.000,00 -100,00%
349.0001 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 6.251,26 - 6.251,26 -

CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES 613.000,00 0,00 613.000,00 159.632,37 26,04% -453.367,63 -73,96%
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions compte propi 360.000,00 0,00 360.000,00 564.290,02 156,75% 204.290,02 56,75%
620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 15.212,05 - 15.212,05 -
620.0004 Invesions i instal.lacions tècniques i altres instal.lacions 452.000,00 0,00 452.000,00 289.197,32 63,98% -162.802,68 -36,02%

640.0001 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 0,00 40.082,03 - 40.082,03 -

650.0001 Inversions en equips de procés de dades 36.000,00 0,00 36.000,00 14.396,25 39,99% -21.603,75 -60,01%

670.0002 Altre immobilitzat material 112.640,00 0,00 112.640,00 25.567,84 22,70% -87.072,16 -77,30%

680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00% -33.000,00 -100,00%

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 993.640,00 0,00 993.640,00 948.745,51 95,48% -44.894,49 -4,52%

840.0001 Préstecs i bestretes concedits al personal a curt termini 0,00 0,00 0,00 1.419,16 - 1.419,16 -

841.0001 Fiances constituïdes 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -

CAPÍTOL 8 VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 1.419,16 - 1.419,16 -

910.0001 Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sectorpúblic a llarg termini 958.593,68 0,00 958.593,68 945.423,25 98,63% -13.170,43 -1,37%

911.0001 Préstecs i altres crèdits del sector públic o entitats adscrites de la Generalitat a curt term 0,00 0,00 0,00 1.965.346,24 - 1.965.346,24 -

913.0001 Préstecs i altres crèdits de fora del sector públic a curt termini 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -

CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 958.593,68 0,00 958.593,68 2.910.769,49 303,65% 1.952.175,81 203,65%

47.970.984,68 0,00 47.970.984,68 14.749.066,82 30,75% -33.221.917,86 -69,25%

  TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

  TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES



 

Circuits de Catalunya SL 
Mas “La Moreneta”, s/n
08160 Montmeló (Barcelona) 
Tel. (34) 93 571 97 00 
www.circuitcat.com  49 
 

b) Resultat pressupostari de l’exercici 2020 
 

 
 
 

c) Conciliació entre el resultat pressupostari i el comptable 
 

 

Concepte
Drets reconeguts 

nets
Obligacions 

reconegudes netes
Resultats

1. (+) Operacions No financeres (Cap. 1 a 7) 12.546.921,28 11.836.878,17 710.043,11

(+) Operacions Corrents (Cap. 1 a 5) 12.546.921,28 10.888.132,66 1.658.788,62

(+) Operacions de Capital ( Cap. 6 a 7) - 948.745,51 (-)948.745,51

2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap. 8) 2.778,15 1.419,16 1.358,99

3. (+) Operacions comercials - - -

I.   RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI( 1+2+3) 12.549.699,43 11.838.297,33 711.402,10

II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap. 9) 2.438.099,67 2.910.769,49 (-)472.669,82

III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II) 14.987.799,10 14.749.066,82 238.732,28

4. (+) Crédits gasts finançats amb romanent de tresoreria - - -
5. (-) Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb 
despeses amb finançament afectat - - -
6. (+)Desviacions de finaçament negatives en despeses amb finançament
afectat - - -

IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI(III+4+5+6) 238.732,28

Resultat comptable (-)2.196.402,66

(+)Despeses comptables i no pressupostàries
Dotacions amortitzacions immobilitzat intangible 6.555,08

Dotacions amortitzacions immobilitzat material 2.150.191,59
Pèrdues baixa immobilitzat 76.574,66
Crèdits incobrables 2.485,79
Provisió morositat 13.696,97
Variació previsió despesa financera 13.919,29

(-)Ingressos comptables no pressupostaris
Reversió deteriorament morositat (-)43.559,93

Subvenció Diputació de Barcelona (-)1.120.000,00

Traspàs subvenció de capital (-)7.514,13

(-)Despeses no comptables i si pressupostàries
Inversions de l'exercici (-)948.745,51
Amortització deute (-)945.423,25
Despeses avançades 40.105,69
Avançaments remuneracions al personal (-)1.419,16
Variació pòlissa de crèdit Cash Pooling (-)1.965.346,24

(-)Ingressos no comptables i si pressupostaris
Disposició pòlissa de crèdit 2.431.608,58
Ingressos avançats (-)1.926.809,85
Avançaments remuneracions al personal 2.778,15
Altres passius financers 6.491,09
Ingressos transformables en subvencions 4.649.546,12

Resultat pressupostari 238.732,28
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d) Romanent de tresoreria de l’exercici 2020 
 

 
 

 

22 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
  

A continuació es detallen els imports de les contractacions administratives realitzades 
durant l’exercici en funció del seu procediment d’adjudicació:  

 

 
 

 

Concepte 2020

1.Fons líquids de tresoreria 119.350,32

VII. Efectiu i altres actius líquids 119.350,32

2.Drets pendents de cobrament 3.694.706,72

III . Deutors comercials i altres comptes 3.693.505,20
1. Clients per vendes i prestació de serveis 228.486,24
4. Personal 532,84
5. Actius per impost corrent 7.971,95
6. Altres crèdits amb les Administracions 3.456.514,17

V. Inversions financeres a curt Termini 1.201,52

3.Obligacions pendents de pagament 8.095.450,05

III . Deutes a curt termini 17.925,05
IV. Deutes amb empreses del grup i assoc. 5.699.196,05
V. Creditors comercials i altres comptes 2.378.328,95

I. Romanent de tresoreria total ( 1+2-3) (-)4.281.393,01

II. Excés de finançament afectat -

III. Saldos de dubtos cobrament 29.521,86

IV.Romanent de tresoreria no afectat =(I-II-III) (-)4.310.914,87

Tipus de contracte Procediment 
Obert

Procediment 
Obert simplificat

Procediment Obert 
super simplificat

Procediment 
Obert 

harmonitzat
Total 

Serveis 933.527,97 51.732,84 - 234.000,00 1.219.260,81

Obres - 1.003.476,50 -  1.003.476,50

Subministraments 79.894,00 257.399,72  424.174,49 761.468,21

1.013.421,97 1.312.609,06  658.174,49 2.984.205,52
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23  SEGUIMENT DE L’IMPACTE COVID-19 
  

En referència a l’article 14 de ’l’ORDRE VEH/193/2020, de 5 de novembre, els efectes 
derivats de la pandèmia del COVID-19 ha donat lloc  haver   d’adequar  l’activitat del circuit  
en la seva totalitat amb les condicions que això comporta a nivell d’organització i calendari. 
 
La caiguda de la demanda i de la pèrdua d’ingressos ha provocat una repriorització de la 
totalitat del seu pressupost per cobrir les noves necessitats que ha impactat de manera 
indirecta o induït en els ingressos i en les despeses de l’entitat.  
 
Els efectes i les mesures més rellevants derivats de la pandèmia del COVID-19, han estat: 
 

- Aturada de l’activitat des del 13 de març de 2020 fins el 21 de maig en que es va a 
començar a reprendre de nou sobre el traçat sense públic. 

- S’han retornat la major part de les entrades cobrades per la cancel·lació de la 
celebració dels Grans Premis   i les no retornades  han quedat posposades a les 
celebracions previstes per l’exercici 2021. 

- La cancel·lació dels Grans Premis amb públic ha donat lloc a la condonació dels 
cànons. 

- S’ha potenciat el teletreball en totes les àrees possibles del Circuit. Tant mateix, 
s’ha    arribat a un acord amb el personal laboral per adaptar el calendari laboral a 
les noves  necessitats.  

- Implementació i adaptació constant de les mesures dictades per Sanitat a efectes 
per garantir la salut dels treballadors i de tercers: 

   -Potenciar el teletreball en la mesura que sigui possible. 
   -Presa de temperatura per accedir a les instal·lacions.                              
   -Senyalització arreu de les instal·lacions per mantenir les distàncies de   
    seguretat. 
   -Celebracions de les competicions sense públic. 
   -Totes les mesures que ens han requerit els diferents organitzadors ens  
     han anat requerint per poder realitzar les competicions.  

-   Els imports excepcionals derivats per la COVID-19 identificats en els comptes 
anuals en milers són:  
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. 

 

 
 
 
 

IMPACTE INDIRECTE DEL COVID
(Dades en milers d'euros)

DESPESA 
MERITADA

Contractació de personal
Altres efectes

e et eba , educac ó o p ese c a adqu s c ó de tja s o àt cs a b aquesta
finalitat
Desinfecció, neteja i mitjans per a la prevenció de contagisp (
indemnitzacions)
Altres efectes
A entitats dependents

Transferències corrents a famílies
Concerts educatius
Transferècnies corrents a empreses privades
Altres subvencions o ajudes corrents
Transferències corrents a corporacions locals
Altres efectes 422
A entitats dependents

422

Altres efectes 78
A entitats dependents

Transferències de capital a famílies
Transferències de capital a empreses privades
Altres subvencions o ajuts de capital 
Transferències de capital a corporacions locals
Altres efectes 
A entitats dependents

78

Variació d'actius financers
Altres efectes
A entitats dependents

500

TOTAL 
INGRESSOS

    Transferències COVID

    Altres ingressos COVID

    Minoració ingressos 19.667

19.667

Inversions reals

Remuneracions de personal

Despeses corrents de béns i serveis

Total ingressos

Transferències corrents

Despeses corrents 

Transferències de capital

Despeses de capital

Despeses no financeres

Total despeses
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CIRCUITS DE CATALUNYA, S.L. 
 
 
 
 

Societat Unipersonal) 
 

INFORME DE GESTIÓ 
 
 
A continuació presentem les dades, els esdeveniments i les accions més rellevants de l’exercici 
2020 que s’han dut a terme a les instal·lacions de CIRCUITS DE CATALUNYA, S.L.  
 
 
Objectius i posicionament 
 
La societat té per objecte social l’administració i explotació de les instal·lacions, els edificis i 
terrenys del Circuit de Barcelona-Catalunya, amb la finalitat de projectar una imatge de país arreu 
del món amb els diferents esdeveniments que s’hi organitzen. El calendari esportiu del Circuit 
comprèn els millors campionats del món com la Fórmula 1, MotoGP o Rallycross, a més d’altres 
certàmens nacionals i internacionals que se celebren al traçat.  
 
El Circuit també acull moltes altres activitats durant l’any, que van més enllà de la competició 
esportiva; i compta amb diferents serveis per a empreses que vulguin dur a terme qualsevol 
activitat comercial, social i/o de relacions públiques. Gràcies a la seva ubicació privilegiada també 
ofereix multitud d’opcions de gran atractiu turístic. 
 
El Circuit de Barcelona-Catalunya s’ha posicionat com un dels millors traçats permanents i s’ha 
potenciat com un escenari únic per organitzar qualsevol esdeveniment gràcies a la qualitat dels 
seus serveis i a la polivalència de les seves instal·lacions.  
 
 

Dades de facturació 
 
Les dades de facturació d’aquest 2020 han resultat de 6.124 milers d’euros  (24.576 milers d’euros 
l’any 2019).  
 
El resultat d’explotació sense amortitzacions ha estat de 208 milers d’euros. 
 
L’exercici 2020 s’ha tancat amb un resultat de (-)2.196 milers d’euros. 
 
El patrimoni net del Circuit l’any 2020 és de 31.502 milers d’euros 
 
 

57,3 % d’ocupació 
 
El Circuit de Barcelona-Catalunya ha tancat aquest 2020 amb un 57,3% d’ocupació, amb un total 
de 185 dies d’activitat en un any que s’ha vist alterat a conseqüència de la pandèmia de COVID-
19. D’aquesta xifra, 123 jornades han estat destinades a lloguers, mentre que hi ha hagut 62 dies 
de competició. A més, s’han destinat 31 dies a la realització d’obres i tasques de manteniment 
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diverses. 
 
 
 
 
Desglossant les xifres, la primera meitat de l’any ha tingut un 46% d’ocupació, tenint 
pràcticament un ple tant en els mesos de gener i febrer. Al març, i amb els inicis de l’expansió del 
virus, l’ocupació va caure a la meitat, mentre que a l’abril i maig va ser pràcticament nul·la per la 
paralització de l’activitat a nivell mundial. A finals del mes de maig, el Circuit va començar a 
reprendre la seva activitat sobre el traçat. 
 
De juliol a desembre, el traçat mundialista toca pràcticament el 70% d’ocupació, amb una 
concentració evident de proves esportives re-programades. En mesos com ara juliol, agost o 
octubre, l’ocupació supera el 80%. 
 
 
Espectadors 
 
Enguany, el Circuit de Barcelona-Catalunya no ha pogut obrir les seves portes al públic per tal de 
garantir la seguretat de totes les parts implicades i amb l’objectiu d’ajudar a frenar l’expansió del 
virus. 
 
L’únic esdeveniment que va rebre públic durant el 2020 van ser els F1 Pre-season testing. La 
pretemporada de la categoria reina de l’automobilisme, que va tenir lloc al febrer, va comptar 
amb sis jornades d’activitat i va rebre la visita de 45.880 persones, una xifra pràcticament calcada 
a la de l’any anterior (46.767) fins i tot sent menys dies de test. 
 
 
7.282.412 € d'impacte econòmic en premsa escrita impresa 
 
L'interès que desperten les activitats celebrades al Circuit de Barcelona-Catalunya és cada vegada 
més gran. Segons dades de Rebold (abans Acceso Group), el Circuit ha obtingut un impacte en 
premsa escrita de 7.282.412 €. És la tercera xifra més alta registrada, només superada al 2019 
(10.273.978 €) i 2018 (8.127.087 €). Tenint en compte els gairebé tres mesos sense pràcticament 
cap activitat, queda plasmada aquesta tendència ascendent en el que a contingut noticiable es 
refereix. Les peces periodístiques publicades sobre temes relatius al Circuit i a la seva activitat 
han estat un total de 1.737. 
 
 
16 esdeveniments esportius per al 2021* 
 
Després d’una temporada atípica, el Circuit de Barcelona-Catalunya afronta el 2021 amb un 
calendari de 16 esdeveniments, quatre d’ells Campionats del Món: F1, MotoGP, Rallycross i 
WorldSBK. Es tracta d’una fita única a tot el món que continua situant al Circuit entre els traçats 
de referència a escala global. 
 
Repetiran altres cites de prestigi internacional, com les European Le Mans Series, el Festival de 
la Velocitat, l’International GT Open o el FIM CEV Repsol. A nivell nacional, tampoc faltaran el 
mític ESBK o el Racing Weekend, que inclou el CER i l’F4, i els Campionats de Catalunya 
d’Automobilisme; així com a nivell estatal els Campionats de Catalunya de Motociclisme. Pel 
que fa a modalitats, novament una prova de ral· lis amb el segon RallySprint RACC Circuit de 
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Barcelona-Catalunya. 
 
 
 
 
Les competicions amb segell propi i de resistència continuen sumant anys d’història amb una 
edició més de les 24 Hores de Motociclisme de Catalunya i les 24 Hores d’Automobilisme-Trofeu 
Fermí Vélez, amb una projecció cada vegada més internacional. A més, les 24H BiCircuit 
seguiran una temporada més amb les competicions de ciclisme. 
 
 
En el 2021 també es commemorarà una efemèride molt especial per al Circuit de Barcelona-
Catalunya. Serà el 10 de setembre, celebrant el 30è aniversari de la instal·lació esportiva. 
 
*Aquest calendari podria patir modificacions a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. Es trobaran més detalls 
a l’apartat dels efectes que ha tingut aquesta crisi al Circuit, al final d’aquest informe. 
 
 
Acords amb diferents institucions  
 
El Circuit de Barcelona-Catalunya ha signat diferents acords durant el 2020 i també ha donat 
continuïtat a d’altres de vigents en períodes anteriors, com els que es detallen a continuació: 
 
-Adhesió a la plataforma FEM Vallès i la Declaració Pro-Vallès: per participar de forma 
activa en els debats que en el marc de l’agrupació es desenvolupin per impulsar projectes 
orientats a promoure i potenciar millores sobre el territori, les infraestructures i la mobilitat dins 
de la regió que ocupen les comarques del Vallès Occidental i Oriental, així com a consolidar la 
seva posició estratègica dins del territori català.  
 
-Acord amb 5G Barcelona, amb una iniciativa que permet validar i adoptar tecnologia 5G en 
entorns reals. Aquest acord de col·laboració permet que el Circuit es consolidi com un 
laboratori 5G únic i amb capacitat per provar durant 320 dies a l’any. En concret, l’acord 
impulsa l’aplicació de la tecnologia 5G en sectors com la mobilitat, l’entreteniment o els 
esports, desenvolupant els coneixements sobre plataformes experimentals neutres. 
 
-Conveni de col·laboració amb la Secretaria General de l’Esport amb una aportació de 
490.000 € destinats a promoure diferents esdeveniments com el Rallycross, les 24 Hores de 
Motociclisme, el BiCircuit Festival, el projecte MorosportCAT i els Campionats de Catalunya 
d’Automobilisme i de Motociclisme. Gràcies a aquest acord, també s’ha impulsat la visita de prop 
de 1.000 alumnes durant els Formula One Test Days, omplint les instal·lacions diàriament 
d’escolars per obrir la participació als voluntaris del Pla Català de l’Esport.   
 
-Continuïtat acord de col·laboració amb el CIRE (Centre d’Iniciatives per a la Reinserció), 
per a promoure la reinserció sociolaboral en l’àmbit penitenciari. Fruit d’aquesta col·laboració, el 
Circuit de Barcelona-Catalunya segueix fomentant l’organització d’accions destinades a facilitar 
la integració professional amb la realització de diferents actuacions de conservació, millora i 
protecció de l’entorn del Circuit, així com també amb la fabricació i gestió de béns i serveis 
necessaris en l’activitat diària de la instal·lació. L’objectiu és que les persones sotmeses a mesures 
penals aconsegueixin adquirir aprenentatges professionals útils per a la seva integració social i en 
el mercat de treball.  
 
-Renovació acord de col·laboració amb Turisme de Barcelona, amb el qual l’organisme 
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turístic promociona el Circuit de Barcelona-Catalunya de manera preferent atorgant una atenció i 
un tractament destacat als Grans Premis d’F1 i de MotoGP. Per la seva banda, el Circuit associa 
internacionalment la seva marca a la ciutat de Barcelona.  
 
 
-Renovació acord de partenariat amb l’Agència Catalana de Turisme per tal col·laborar en 
el reforç i millora del posicionament de Catalunya com a destinació turística de primer ordre. 
 
-Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, amb el qual l’entitat ha aportat al 
Circuit de Barcelona-Catalunya l’import de 1.400.000 euros. 
 
-Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, amb el qual el consistori ha aportat 
al Circuit de Barcelona Catalunya durant l’any 2020 500.000 euros. 
 
-Conveni amb la Federació Catalana de Ciclisme i la Federació Catalana de Triatló, amb el 
qual els federats compten amb descomptes per realitzar les tandes BiCircuit. 
 
 
Contractació empreses de foment social 
 
El Circuit de Barcelona-Catalunya ha contractat durant l’any els serveis d’empreses de foment 
social com l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats CET Taller Alborada; l’Associació 
Esportiva Activa T Sant Andreu de la Barca, que ofereix activitats de lleure i esport a persones 
amb discapacitat i dona a conèixer el món de l’esport adaptat al públic jove i a tota la societat; 
l’Associació Catalana Esclerosi Múltiple, que centra les seves accions en persones que pateixen 
aquesta malaltia degenerativa; la Fundació Apadis, que promou la integració social i laboral de 
les persones amb discapacitat en igualtat de drets i oportunitats; la Fundació Cassià Just, que 
treballa per tal d’inserir laboralment i donar oportunitats laborals, dins del món de la gastronomia, 
a persones amb fragilitat, malaltia mental i/o risc d’exclusió social; la fundació Oncovallès, que 
ajuda a cobrir les necessitats dels malalts i les seves famílies des d’un treball integral i 
psicooncològic; i la Fundació BCN Formació Professional, que persegueix l’objectiu de 
fomentar la millora de la qualitat de la formació professional. 
 
 
Accions solidàries 
 
El Circuit de Barcelona-Catalunya ha acollit diferents esdeveniments amb finalitats benèfiques i 
ha promogut accions solidàries, com els que se citen a continuació: 
 
-Cicle de Passejades per a gent gran: el Circuit va iniciar la seva col·laboració amb el Cicle de 
Passejades l'any 2012, i continua apostant per aquesta iniciativa, l'objectiu de la qual és facilitar 
la incorporació de l'activitat física en la vida diària de la gent gran, potenciar un estil de vida actiu 
i donar a conèixer diferents entorns. La passejada va reunir a més de 150 persones provinents de 
les poblacions de Granollers, Gironella, Martorell i l'Hospitalet de Llobregat. 
 
-“Mou-te per l’Esclerosi Múltiple”: el 2 de febrer del 2020, el Circuit de Barcelona-Catalunya 
va acollir la 20a edició de la cursa solidaria “Mou-te  per l'Esclerosi Múltiple” amb un rècord 
absolut de 2.000 participants, organitzada de forma conjunta per la Fundació Esclerosi Múltiple i 
l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa. 
 
-Donació aliments al menjador social El Xiprer: el Circuit ha dut a terme la donació de més de 
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1.500 kg d’aliments no consumits durant la pretemporada de l’F1 al menjador social El Xiprer de 
Granollers per tal de reduir el malbaratament del menjar. Amb aquesta acció s’ha donat destí als 
aliments que habitualment són malbaratats al finalitzar un esdeveniment malgrat no haver estat 
consumits.  
 
-Gran Turismo All Star: junt amb Sony Interactive Entertainment i amb la col·laboració del 
Grup MEDIAPRO, es va organitzar al mes de maig una competició amb Gran Turismo® Sport a 
PlayStation®4 en la que el pilot d'F1 Carlos Sainz i alguns dels millors pilots reals i virtuals del 
país van competir en una sèrie de curses benèfiques virtuals a favor de la Creu Roja. 
 
-Visita guiada solidària amb Carlos Sainz per Juegaterapia:  per cinquè any consecutiu, 
durant els Formula One Test Days es va celebrar una activitat que va consistir en una visita per 
les instal·lacions del Circuit, una xerrada sobre Fórmula 1 amb el periodista Josep Lluis Merlos i 
una trobada amb el pilot Carlos Sainz. Tots els fons recaptats, 2.200 euros, es van destinar a 
Juegaterapia, per millorar la vida dels nens malalts de càncer. 
 
-“La Marató de TV3”: per dotzè any consecutiu, el traçat català s’ha implicat amb La Marató 
de TV3, amb les Voltes Solidàries. Tot i que per restriccions de mobilitat vigents i la 
impossibilitat de moltes persones de desplaçar-se al Circuit, les Voltes Solidàries no es van 
celebrar, es va oferir la possibilitat de mantenir el donatiu. Es van recaptar un total de 8.220 €. 
 
-RallySprint RACC Circuit de Barcelona-Catalunya: al mes de desembre, la pista catalana i 
el RACC van unir forces per celebrar la primera edició del RallySprint RACC Circuit de 
Barcelona-Catalunya, amb la voluntat d'ajudar a combatre la pandèmia. De les inscripcions es van 
recaptar 2.460 €, mentre que els Oficials del Circuit van donar 1.772 €, que conjuntament es van 
aportar a La Marató de TV3.  
 
 
El Circuit consolida el seu compromís amb el medi ambient  
 
Amb la certificació de la norma ISO 14001 -2004 per a les activitats d’organització d’espectacles 
i lloguer d’instal·lacions, que el Circuit de Barcelona-Catalunya va rebre l’any 2008 i que es va 
renovar posteriorment amb la nova versió del 2015, el Circuit continua compromès a perseguir 
una millora contínua del comportament mediambiental de l’empresa, reconeixent la seva 
responsabilitat vers el medi ambient i imposant-se com a principal objectiu reduir de forma 
progressiva i continuada els efectes negatius sobre el medi ambient i el benestar de les persones 
fins uns nivells mínims.  
 
Com a resultats destacables al 2020, es pot destacar al voltant de 1.500 kg d’aliments enviats a 
menjadors socials. També se segueix tenint el 100% de l’electricitat amb garantia d’origen de 
fonts renovables  o de cogeneració d’alta eficiència.  
 
El Circuit de Barcelona-Catalunya ha estat precursor i s’ha convertit en un referent a nivell 
mundial pel seu compromís amb la sostenibilitat i el respecte del seu entorn. És oportunitat de 
present i de futur, d’innovació constant, de sumar entre tots per un creixement econòmic i social 
sostenible amb la voluntat de generar un llegat positiu en el territori. 
 
Tota la trajectòria mediambiental que ha desenvolupat el Circuit de Barcelona-Catalunya en els 
darrers anys ha estat reconeguda per diferents institucions i en diverses ocasions. Al 2019, el traçat 
va rebre “FIM Environment Award” per tercer cop per la Federació Internacional de 
Motociclisme (FIM) gràcies al projecte de millora de la biodiversitat de les zones verdes del 
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Circuit així com pel compromís de la institució. També enguany s’ha renovat el programa de 
sostenibilitat del FIA Institute amb el guardó de nivell Excel·lència, ja atorgat als anys 2016 i 
2017. Aquest 2020, el Circuit ha estat premiat amb el distintiu Compromís per la Sostenibilitat 
Turística Barcelona Biosphere com a reconeixement a la seva adhesió amb la que demostra el 
seu compromís cap a un turisme sostenible i responsable. 
 
Durant aquest any s’han celebrat les següents activitats relacionades amb el medi ambient: 
 
-KISS Barcelona (Keep it Shiny and Sustainable): tot i que la setena edició del programa 
mediambiental desenvolupat durant el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP 
conjuntament amb la Federació Internacional de Motociclisme (FIM), no es va poder 
desenvolupar ja que va ser un esdeveniment a porta tancada, es van fer diverses accions de 
comunicació a DORNA, FIM i els equips del mundial per tal de sensibilitzar els aficionats amb 
temes mediambientals.  
 
-Tandes Bicircuit: la pista del Circuit s’ha obert algunes tardes –sempre que l’activitat ho 
permet- per a què els amants del ciclisme, professionals o amateurs, puguin entrenar-se en 
bicicleta. Durant l’any, hi passen més de 5.000 usuaris.  
 
 
Recerca i desenvolupament 
 
La Societat no ha efectuat R+D. 
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Els Comptes Anuals de CIRCUITS DE CATALUNYA,S.L., que comprenen el Balanç de 
Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, l’Estat de Canvis al Patrimoni Net, l’Estat de Fluxos 
d’Efectiu i la Memòria corresponents a l’exercici finalitzat a 31 de desembre de 2020, així com 
l’Informe de Gestió, han estat formulats a Montmeló, a 29 de març 2021, i s’han estès en 59 fulls, 
numerats de l’1 al 59 ambdós inclosos, donant la seva conformitat mitjançant signatura els 
membres del Consell d’Administració. 
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