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1.- INTRODUCCIÓ. 

Aquest treball de recerca tracta sobre el Circuit de Catalunya com a empresa i 

el seu impacte econòmic i social a nivell local.  

L’elecció d’aquest treball de recerca s’origina per diversos motius.  

En primer lloc, volia entendre la influència d’una empresa important i 

reconeguda com és el Circuit de Catalunya en el nostre territori, la regió 

catalana. Així, amb aquest treball, he posat a prova tots els coneixements que 

he anat adquirint en les classes d’economia durant els últims dos anys.  

També una de les causes que m’han fet decidir a escollir aquest treball va ser 

l’admiració que tenia des de petit cap al Circuit de Catalunya, i la facilitat per 

poder realitzar el treball, ja que al ser resident de Montmeló, tinc més comoditat 

per obtindre informació.  

Però el punt clau per aquesta decisió, ha estat les meves expectatives de futur 

perquè amb l’elaboració d’aquest treball he pogut comprendre com actua una 

empresa, qüestió a la qual em vull dedicar en un futur, més o menys, pròxim.  

S’ha de recordar que tot treball de recerca implica una investigació i per això, 

abans de res, s’ha de plantejar una hipòtesi, sobre la qual es desenvoluparà el 

treball per tractar de demostrar-la o bé refutar-la perquè es demostri si es vàlida 

o no. 

Així, la hipòtesi inicial que he escollit per aquest treball vol respondre a la 

pregunta de si Montmeló es beneficia del Circuit de Catalunya. A priori, la 

resposta seria afirmativa amb un rotund sí, però amb el desenvolupament del 

treball s’observa que el compliment de la hipòtesi de partida té molts matisos.  

Per realitzar aquest treball calia un anàlisi amb els diversos punts de vista dels 

agents que participen, d’una manera o d’una altra, o bé es relacionen amb el 

Circuit de Catalunya. 
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Així, he entrevistat al alcalde de Montmeló (sr. Manel Ramal); al cap de la 

policia local del poble (sr.  José Antonio Garcia); al “brand manager” del Circuit 

de Catalunya (sr. Marc Voltàs) i al director general d’aquest mateix (sr. Ramón 

Praderas).  

A banda de les entrevistes, vaig realitzar gairebé unes 300 enquestes, entre  

espectadors del Circuit de Catalunya, la població del municipi de Montmeló, i 

els establiments (bars/restaurants) locals.  

També gràcies al Circuit de Catalunya, vaig poder assistir a un Gran Premi del 

Mundial de Motociclisme al juny de 2009, i a les curses realitzades en les 

competicions de DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) al setembre de 2009. 

Així, vaig poder captar més informació i poder desenvolupar el treball.  

A més amb les facilitats oferides per l’Ajuntament de Montmeló, també vaig 

presenciar una carrera de 24 Hores de Motos, i, també, vaig rebre diversos  

materials.  

D’aquesta manera, amb la rebuda i tractament posterior de la informació he 

elaborat els principals temes abordats al treball: la història del Circuit de 

Catalunya, les seves característiques, quina és la seva situació empresarial, 

què pensa la gent sobre l’empresa, els punts forts i dèbils d’aquesta, les 

amenaces i oportunitats que l’afecten, amb la fita de concloure/respondre la 

hipòtesi inicial.   

Amb tota la meva il·lusió dipositada en l’elaboració d’aquest treball, espero que 

pugueu aprendre i entendre millor el Circuit de Catalunya. I ara és moment de 

començar el treball. 

Gràcies per la vostra atenció.   
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2.- HISTÒRIA 

Per poder començar aquest treball, s’ha de comentar l’origen i els trets 

principals de l’empresa Circuit de Catalunya. 

2.1.- HISTÒRIA DEL CIRCUIT DE CATALUNYA 

Per poder explicar el naixement del Circuit de Catalunya ens hem de remuntar 

a les curses històriques d’automòbils d’alt nivell en Espanya i a l’arrelada 

tradició catalana d’aquest esport automobilístic.  

Així, en el 1951, es crea el primer Gran Premi puntuable a Espanya de Fórmula 

1, en un barri de Barcelona: a Pedralbes. Però, un accident que es va patir en 

el circuit de La Sarthe (França), va provocar el canvi de les regles relacionades 

amb la seguretat tant del pilot com dels espectadors. I això va significar el 

tancament d’aquest primer circuit català.  

Sis anys després de la última cursa disputada a Espanya (la del circuit de 

Pedralbes al 1954), es va decidir fer les competicions en dos circuits 

alternativament, el Circuit de Jarama (proper a Madrid) i al Circuit de Montjuïc 

(situat en un parc interior a Barcelona).  

D’aquesta manera, entre aquests dos circuits, s’intercanviaven els papers per 

disputar el Gran Premi d’Espanya anualment. Aquesta alternança va durar fins 

al 1975, any en el qual el Circuit de Montjuïc va veure la seva última cursa, per 

un accident que va acabar amb cinc morts, així error de seguretat va crear el 

tancament del circuit català.  

Per tant, la seu del Gran Premi d’Espanya es quedava exclusivament al circuit 

de Jarama fins l’any 1981, que es va disputar, la seva darrera competició, 

perquè les instal·lacions es van quedar obsoletes.  

Cinc anys després, en el circuit de la població de Jérez, es reprenen els Grans 

Premis de Fórmula 1 a Espanya. 
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Per altra banda, els problemes de seguretat i també la manca de modernitat 

dels circuits catalans que van ocasionar el seu tancament necessitaven una 

resposta oficial. Així, el Parlament de Catalunya i la Generalitat, es van reunir 

per tractar aquest tema, i van extreure una solució: crear un nou circuit.  

Les raons per les quals van arribar a aquesta decisió van ser que Catalunya 

necessitava un circuit permanent, ja que la gent entrenava aquesta modalitat, a 

polígons industrials, carreteres, barris, … fenomen que provocava als accidents 

(com a exemple l’accident de Ricardo Tormo al polígon industrial de la Derbi de 

Martorelles, mentre entrenava amb una moto).  

També, una de les reflexions que van extreure en la reunió, era que Catalunya, 

volia tenir carreres d’alt nivell i, a més a més, campions del seu territori dins de 

la seva terra, amb unes instal·lacions competitives que compliren amb el 

protocol de seguretat, tinguessin la tecnologia adequada,...  

Per aquests motius, les administracions públiques catalanes van començar a 

buscar algun terreny ampli i en desús, per construir el nou circuit. Així, van 

sortir moltes localitats candidates, entre elles destacaven: Montmeló, Caldes de 

Malavella, Caldes de Montbui, etc. 

Però, el municipi on es va decidir construir les noves instal·lacions, va ser 

Montmeló, ja que hi havia una extensió de terreny important al nostre poble, els 

propietaris dels quals (l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona 

Franca) els van comprar a petits pagesos, amb l’intenció de fer una terminal de 

transports, amb les mateixes característiques que el CIM Vallès. Però aquest 

projecte no va funcionar per l’oposició de la població local. 

Tots aquests terrenys finalment es van destinar per a la construcció del Circuit 

de Catalunya.  

També va influir el fet que Montmeló, estigués molt ben comunicat amb tren, 

autopista, amb la Nacional,... Així, es van començar a posar en marxa tots els 

preparatius per a instal·lar el circuit, el qual revolucionaria el món del motor 

català.  
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Al 1989, es posa la primera pedra, i poc després el nou circuit rep la seva 

primera cursa de Formula 1, l’any 1991, amb victòria del anglès Nigel Mansell.  

A l’any 1992, s’incorpora una nova cursa important pel Circuit de Catalunya, el 

Gran Premi d’Europa de Motociclisme, que en l’any 1996 va començar a 

anomenar-se Gran Premi de Catalunya de Motociclisme. Aquest fet revolucionà 

el motor català i espanyol, ja que rebia el nom de Catalunya, gràcies a tots els 

mèrits dels pilots espanyols en aquesta categoria.  

Els guanyadors d’aquella primera gran competició de motos a l’any 1992 van 

ser: Wayne Rainey, en la categoria absoluta; Luca Cadalora, en la categoria de 

250 c.c; i Ezio Gianola, en 125 c.c. 

Des de la seva creació, el circuit sempre ha vetllat per la seguretat que pugui 

donar el traçat per evitar possibles i accidents i també pretén que els clients 

gaudeixen al màxim de les seves instal·lacions i les competicions realitzades. 

Per aquests motius, totes les modificacions posteriors a la seva construcció 

persegueixen aquests dos objectius.  
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3.- CARACTERISTÍQUES DEL MUNICIPI I DEL CIRCUIT. 

Per poder mostrar totes les característiques del Circuit de Catalunya, haurem 

d’observar quins aspectes mostra el seu entorn. Per això, s’ha d’analitzar els 

elements més rellevants del seu voltant, és a dir, s’ha d’estudiar les 

característiques més importants del municipi de Montmeló. 

3.1.- MONTMELÓ 

Montmeló és un municipi de la comarca del Vallès 

Oriental, província de Barcelona, que pertany a la 

comunitat autònoma de Catalunya (Espanya). El 

Vallès Oriental, està envoltada per les comarques 

del Maresme, Barcelonès, Vallès Occidental, 

Bages, Osona i la Selva. Si ens centrem dins de la 

seva comarca, Montmeló es situa, 

aproximadament, en el centre d’aquesta, envoltada 

per Parets del Vallès, Mollet del Vallès, Martorelles, 

Montornès del Vallès i, la capital de la comarca, 

Granollers.  

Hem de saber que Montmeló es situa també, aproximadament, a vint 

quilòmetres al nord de la capital catalana.  

Físicament, Montmeló es troba a deu quilòmetres 

aproximadament del Mar Mediterrani. Perquè 

aquest municipi està situat en la Depressió 

Prelitoral, ubicada  entre dues serralades: la 

Serralada Litoral, i la Serralada Prelitoral.  

Per aquesta mateixa raó, Montmeló conté un clima 

mediterrani, caracteritzat per estius calorosos i sec, 

i hiverns suaus, amb pluges no gaire abundants 

però torrencials. 

 

MAPA 1: “Situació del Vallès Oriental 

en el mapa de Catalunya” 

 

FONT: “http://www.xtec.cat” i 

elaboració pròpia. 

MAPA 2: “Situació de Montmeló en el 

mapa físic de Catalunya”  

 

( Montmeló) 

FONT:“http://www.ayuntamiento.es” i 

elaboració pròpia. 

http://www.xtec.cat/
http://www.ayuntamiento.es/
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Un cop comentada la situació geogràfica de Montmeló cal estudiar els aspectes 

físics del poble. Així, aquest municipi  té un àrea de 4,11 quilòmetres quadrats, 

fet que el fa ser uns dels pobles més petits de la comarca. En aquests quatre 

quilometres quadrats, hi viuen uns 9.026 habitants, per això la localitat es pot 

considerar com poble, perquè no arriba als 10.000 habitants (criteri per 

considerar ciutat). Amb aquestes dades afirmen que aquest municipi té una 

densitat de població de 2.196 hab/km2. 

A nivell orogràfic, Montmeló consta de quatre rius. Aquests són: el riu Mogent 

(situat a la part sud-est del poble), el Congost (situat a la part sud-est del 

poble), el riu Besòs (format per la unió del riu Mogent i Congost, la podem 

trobar a la part sud de Montmeló) i el riu Tenes (situat a la part oest del 

municipi, i és afluent del Besós).  

A més, trobem una muntanya, les Tres Creus, 

anomenada així per les tres creus que es situen en 

el punt més alt de la muntanya, des d’on es va 

controlar l’antiga via romana Hercúlea. Les Tres 

Creus són un autèntic símbol local i per això es 

troben incorporades a l’escut del poble. 

Aquest municipi de la comarca del Vallès Oriental té moltes infraestructures, fet 

que fa que estigui ben comunicat. D’aquesta manera, . Montmeló disposa de 

dues línees de  tren (RENFE), línea d’autobús (SAGALÉS),  les autopistes AP-

7 i AP-17, l’autovia C-17, i les carreteres BV-5003 i BV-5001. 

Dins de la població trobem molts serveis (educatius, urbanístics, esportius, …) 

que fan que la seva qualitat de vida sigui bona. Dels diversos serveis 

destaquen: el Centre Cultural i de Joventut, anomenat també La Torreta; 

pavelló; biblioteca; ludoteca; col·legis d’educació primària obligatòria (Pau 

Casals, i Sant Jordi); l’institut d’educació secundaria obligatòria, cicles formatius 

i batxillerat (IES Montmeló); camp de futbol; piscines públiques; Casal del Avis  

I no hem d’oblidar que un dels serveis a destacar per la gran popularitat que 

obté i dona al poble és el Circuit de Catalunya. 

  

IMATGE 1:“Símbol del poble de 

Montmeló” 

 

FONT:”http://commons.wikimedia.org” 
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3.2.- CIRCUIT DE CATALUNYA 

Aquest circuit ocupa el territori de tres municipis: la de Parets del Vallès, la de 

Granollers i, majoritàriament, la de Montmeló. Actualment, ocupa 120 

hectàrees, de les quals n’utilitzen 79,5 hectàrees.  De les 40,5 hectàrees que 

en sobren, uns 48.000 m2 són del pàdoc,  48 àrees, són destinades per als 

cinquanta boxes, i les restants, per a serveis del Circuit, com ara pàrkings. 

Tot el traçat del Circuit de Catalunya, té una longitud de 4.727 quilòmetres, amb 

una amplada entre els 11 i 12 metres. Però aquestes mesures no són útils per 

a tots els campionats que es disputen en el Circuit, és a dir, depenen de la 

competició que hi ha, es canvien el traçat. Per exemple, en les curses de 

Fórmula 1, el traçat té una longitud de 4,655 quilòmetres, mentre que en les 

curses de motociclisme, mesura uns 4.727 quilòmetres. Així, dins del mateix 

circuit podem trobar tres traçats diferents:   

IMATGE 2: “Traçats que utilitza el Circuit de Catalunya per formar o competir als 

pilots” 

 

FONT: “www.maineventshop.com” i elaboració pròpia. 

 

En aquesta imatge veiem els tres tipus de circuits que utilitza l’empresa.  

Com podem observar a la figura de dalt hi ha un traçat principal, el qual es 

divideix en altres dos. Aquet traçat principal serveix per a curses d’alt nivell com 

poden ser la Fórmula 1 o els Campionats Mundials de Motociclisme.  

El segon circuit (situat a la figura de sota a l’esquerra), serveix per a formar o 

competir pilots de menor edat, el qual utilitza el Circuit de Catalunya, gràcies al 

servei del RACC, per formar a futurs pilots.  
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I l’últim circuit (situat a sota de la imatge a la dreta) serveix per a campionats 

nacionals, o de menys nivell que les que utilitzen el traçat principal (per 

exemple, Campionat d’Espanya de Velocitat o les curses de DTM). 

També, una de les condicions que fan variar la longitud de les curses són les 

corbes. Així, segons les corbes pot variar la perillositat, per això amb l’objectiu 

d’ajustar la seguretat, el Circuit de Catalunya imposa o treu algunes corbes que 

hi ha en el traçat.  

D’aquesta manera, les curses amb més prestigi com les competicions de 

Fórmula 1 ens trobem que els pilots han de superar setze revolts, dels quals 

nou són de dretes, i set d’esquerra. Mentre que en les carreres de Moto GP, 

han de córrer amb tretze corbes, on vuit són de dretes i cinc d’esquerra. Aquest 

fet és a causa del diferent risc que poden tenir els pilots segons el vehicle  amb 

el qual corrin. 

D’altra banda, dins del circuit hi ha altres serveis necessaris per les seves 

activitats. Aquests són: dos heliports, un hospital, sala de premsa, un 

restaurant, vuit bars permanents, túnels de rentats de vehicles, benzineres, 

unes 32.000 places de pàrking, i zones per a la pràctica de 4x4. També hem de 

destacar, que el Circuit de Catalunya transforma 3.000 Kw de corrent 

d’electricitat per a ús propi. 

Pel que fa al compromís amb el medi ambient, aquesta empresa té el certificat  

ISO-1400, distintiu de les empreses més respectuoses amb la natura. Així, 

Aquesta normativa ISO té la finalitat de reduir el impacte ambiental en el seu 

entorn. I per aquest motiu, el Circuit de Catalunya disposa d’una estació de 

serveis per a recàrrega de cotxes elèctrics, també, s’han plantat arbres a tot el 

voltant del Circuit per tal de reduir l’impacte de soroll que pot perjudicar a 

pobles del voltant. A més, aquesta empresa ha augmentat les zones verdes, 

per tal d’ampliar la integració paisatgística. 

En referència al conjunt de transformacions del circuit (i tractant de complir els 

seus objectius, comentats anteriorment, de la seguretat, i la satisfacció dels 

espectadors) destaquen les següents: 



TREBALL DE RECERCA.                                                                                                                                                   
ANÀLISI DEL IMPACTE DEL CIRCUIT DE CATALUNYA A MONTMELÓ. 

 

  
 
 

10 

- L’any 1991, incorporen les localitats de les Tribunes (D, F, G, N), la 

pelouse de les Àrees Oest i Est, a més de les A, B, C (situades a les 

àrees Nord i Sud) i la zona de socis Sud.  

- L’any 1995, formen un doble traçat Nacional - Escola i la variant Nissan. 

- L’any 1997, construeixen l’Escola RACC – Circuit, i incorporen més 

localitats en les Tribunes E i H.  

- L’any 1998, augmenten els serveis sanitaris i de higiene a les Tribunes 

E, F i H.  

- L’ any 2000, el Circuit de Catalunya dona una nova imatge corporativa, 

també, asfalten camins interiors del públic, creen una nova passarel·la 

d’accés sobre la carretera C-33 que uneix els Pàrkings A i B, i amplien 

localitats de les Tribunes J, K i M.  

- L’any 2001, construeixen senyalitzacions exteriors dels pàrkings, 

accessos i zones interiors; reformen i asfalten més camins interiors del 

públic; i col·loquen un nou marcador gegant a la sortida del “pit-lane”. 

- L’any 2002, reformen l’àrea est del Circuit, ampliant, dins de la Tribuna 

Principal (D), la zona comercial, la TV Compound (localitats per les 

companyies televisives), s’inaugura l’Avinguda dels Campions, una 

botiga provisional, i l’amplien i cobreixen.  

- L’any 2003, canvien els seients de la Tribuna F. 

- L’any 2004, milloren la variant de La Caixa; amplien el pont Repsol 

d’accés a les Tribunes M i L; reforma i nova imatge corporativa de la 

Porta 1; milloren les Tribunes B i C. 

- L’any 2005, incorporen nous nuclis de lavabos a la Porta 4; reasfalten el 

traçat del Circuit; amplien en l’Àrea Sud la zona de socis i de pícnic, i 

creen nous lavabos; augmenten les localitats de les Tribunes H i G; i 

reforma i nova imatge corporativa de la Porta 2.    

- L’any 2006, el Circuit de Catalunya compleix els seus 15 anys en actiu, i 

per això és l’any més important en quan a reformes del Circuit es 

refereix amb: 
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 En l’Àrea Est, milloren la passarel·la de públic des del Pàrking C 

cap a la Tribuna Principal, Tribuna J i Tribuna F; construeixen una 

nova botiga permanent a la Tribuna Principal; amplien la Tribuna 

I; i construeixen la Tribuna V. 

 En l’Àrea Sud, reforma i nova imatge corporativa de la Porta 6; 

milloren la passarel·la d’accés des de la Porta 6 sobre la 

perimetral del pàrquing, estació de RENFE i Montmeló; 

incorporen un nou pàrking; reformen integral i amplien els 

lavabos; amplien la pelouse; incorporen la Tribuna A i L.  

 En l’Àrea Oest, reformen i amplien la Porta 7 amb imatge 

corporativa; reformen i amplien els lavabos; inclouen les tribunes 

Ni P; i amplien la pelouse. 

 EN l’Àrea Nord, reformen i amplien els lavabos de la Porta 1; 

creen un nucli de lavabos davant del Bar 5; inclouen un nou 

dipòsit d’aigua de 600.000 litres. 

- L’any 2007, incorporen una nova “xicana” entre les corbes Europcar i 

New Holland; inclouen un nou sistema de protecció en les escapatòries 

del traçat; ampliació del pàdoc; construcció de passarel·les peatonals  

als pàrkings In6 i C; construcció de nous edificis de serveis de dues 

plantes. 

- L’any 2008, s’incorpora una Zona exclusiva pels socis en les Tribunes M 

i L; inclouen un bar permanent i amplien la zona de lavabos a l’Àrea Sud. 

- L’any 2009, modernitzen tota la superfície de pàdoc; s’ha modificat la 

escapatòria del revolt 9; millorament d’alguns aspectes del traçat del 

Circuit de Catalunya. 

IMATGE 3: “Mapa de les instal·lacions actuals del Circuit de Catalunya” 

 

FONT: “www.circuitcat.com” 
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4. ANÀLISI DE LA FORMA JURÍDICA I DEL CAPITAL. 

Un cop analitzada la història i les característiques físiques i tècniques de 

l’empresa, es procedeix a l’estudi empresarial del Circuit de Catalunya.  

En primer lloc, cal indicar que el Circuit és una societat limitada, o una societat 

de responsabilitat limitada (SL o SRL). Una empresa d’aquesta forma jurídica, 

comporta unes característiques pròpies i entre elles destaquen aquestes:  

- El nombre de socis per a la seva constitució, és un o més d’un. En cas 

que tingui només un soci, s’anomenarà Societats Unipersonals. 

- Els socis tenen drets. Alguns d’aquests poden ser els següents: 

 Dret de participar en el repartiment de beneficis i en el patrimoni 

de la societat en cas de liquidació. 

 Dret de tempteig en l’adquisició de les participacions dels socis 

sortints. 

 Dret de participar en les decisions socials i ser elegits com a 

administradors. 

 Dret d’informació en els períodes establerts en les escriptures. 

- La responsabilitat dels socis és limitada al capital aportat; és a dir, 

només responen dels deutes pel capital invertit. 

- El Capital Social està dividit en participacions. No pot ser inferior a 

3.005,06€, i en el moment de la constitució de la societat ha d’estar 

totalment subscrit i desemborsat; és a dir, es tracta d’una fundació 

simultània, no s’admeten dividends passius (parts pendents de 

pagament). El capital pot ser en metàl·lic, béns o drets. 

-  La raó social ha d’estar formada pel nom seguit de Societat de 

Responsabilitat Limitada o Societat Limitada, o bé les sigles SRL o SL. 

- Per a la transmissió de les participacions socials s’ha de comunicar als 

administradors la intenció de traspàs, el nombre, la identitat de 

l’adquirent i el preu. Hi tenen dret preferent els socis restants. Aquesta 

transmissió s’ha de realitzar en document públic. 

- Aquestes societats tributen per l’IS (Impost sobre societats).  
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- Per inscriure’s al Registre Mercantil, l’empresa ha de desenvolupar una 

escriptura, la qual ha de obtenir com a mínim:  

 La denominació de la societat. 

 L’objecte social, amb la indicació de les societats que l’integren. 

 El domini social. 

 El capital social, les participacions en què es divideix , el seu valor 

nominal i la seva numeració correlativa. 

 La manera d’organitzar l’administració, en els termes establerts per la 

llei. 

 Els altres pactes lícits i condicions especials que els socis creguin 

convenient establir. 

Aquestes són les característiques principals a nivell jurídic de l’empresa Circuit 

de Catalunya SL. 

L’empresa Circuit de Catalunya, com hem dit anteriorment, és una societat de 

responsabilitat limitada, on el nombre dels seus socis està al voltant dels 

12.000, amb una tendència creixent. 

En referència al seu Capital (marcat en el tancament dels comptes anuals del 

any 2008) és de 74.331.148,50 €. Aquest capital, està repartit per tres 

copropietaris: la Generalitat de Catalunya, l’empresa RACC (Real Automòbil 

Club de Catalunya) i l’Ajuntament de Montmeló.  

El Capital Social d’aquesta SL és la suma de les aportacions de tots els socis i 

es distribueix així:  

GRÀFIC 1: “Divisió del capital del Circuit de Catalunya” 

 

FONT: Elaboració pròpia 
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Aquest gràfic ens mostra l’estructura del capital dels seus propietaris. Com 

veiem, el capital està repartit per tres: la Generalitat de Catalunya, amb un     

72 % del capital, l’empresa Real Automòbil Club de Catalunya, amb un 18 % de 

les participacions i l’Ajuntament de Montmeló, amb un 10 % del capital.  

Aquests copropietaris, aporten, a més del capital, alguna funció que  satisfà les 

necessitats del Circuit de Catalunya. Així, en primer lloc, la Generalitat de 

Catalunya com a propietari majoritari, mitjançant la seva Secretaria General 

d’Esports, aporta uns coneixements perquè el Circuit pugui formar nous 

campions, i la relació necessària amb las federacions d’automobilisme i 

motociclisme, a més, subvenciona l’Escola de Joves Pilots.  

Per la seva banda, el RACC, com a club esportiu de llarga tradició, aporta: 

comissaris, directors de cursa, oficials, és a dir, l’organització de les grans 

curses. 

I l’Ajuntament de Montmeló ofereix una sèrie de serveis i infraestructures , en 

els accessos del Circuit de Catalunya.  
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5.-RECURSOS HUMANS 

Amb les característiques analitzades als apartats 3 i 4, qualsevol persona 

consideraria al Circuit de Catalunya com una empresa gran, per que té una 

gran funció dins d’un territori com és Catalunya, ja que es realitzen carreres a 

alt nivell professional e internacional,  com són la Formula 1 o els Campionats 

Mundials de Motociclisme. També el seu capital és força elevat, perquè 

s’aproxima als 75 milions d’euros.  

No obstant això, hi ha una característica molt essencial, que fa que aquesta 

empresa no sigui de grans dimensions i aquest factor és el seu nombre de 

treballadors.   

Aquest element de l’empresa es constitueix amb uns 82 treballadors 

aproximadament, inclòs el personal de pista.  

Aquest nombre de treballadors converteix al Circuit de Catalunya en una 

mitjana empresa. D’acord amb la seva vinculació laboral, 71 treballadors tenen 

un contracte fix, mentre que uns altres dos, tenen un contracte temporal.  

No obstant, el personal de l’empresa varia. Així, en èpoques de curses, el 

circuit necessita un nombre determinat de treballadors per poder complir les 

necessitats que tenen plantejades (per exemple, necessiten comissaris de 

pistes, cambrers pels restaurants, hostesses, …).  

Per tant, els t s’incrementen amb les competicions més rellevants. Això vol dir 

que, en una carrera del Campionat de Velocitat en Espanya, no necessitaran 

un nombre tant elevat de comissaris de pista com en una carrera de Fórmula 1, 

ja que aquesta competició requereix més persones per controlar la cursa més 

disputada.  

També hi ha el nombre de cambrers, botiguers i venedors és molt variable, 

segons el nivell de les competències. 
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Amb tot això, en carreres de petita rellevància, el nombre de treballadors 

temporals seria aproximadament de quatre; en canvi en una gran competició 

com  la Fórmula 1, el nombre de treballadors temporals podria augmenta al 

voltant dels 120 treballadors).  

Tota aquesta gran quantitat de contractes temporals que realitza l’empresa 

Circuit de Catalunya, en els dies de grans curses és una estratègia empresarial 

per a reduir costos productius.  

D’aquesta manera, l’empresa té uns treballadors fixos, els quals realitzen la 

seva tasca durant tot l’any. Però, a les grans competències, el Circuit de 

Catalunya contracta un nombre exacte de treballadors durant uns dies.  

En cas contrari, si l’empresa contractés tots els treballadors necessaris per a 

una cursa d’alt nivell durant tot l’any, l’empresa hauria de fer front als salaris de 

tots els treballadors, amb una bona part d’ells sense realitzar cap funció 

concreta durant la majoria dels dies.  

Per organitzar, gestionar i administrar els recursos humans que existeix a 

l’empresa Circuit de Catalunya, aquesta els ha dividit en cinc gran àrees, 

d’acord amb la  funció dins de l’empresa, sota la supervisió general del director 

general.  

La jerarquia del personal es mostra en aquest organigrama horitzontal.  

ESQUEMA 1: “Organigrama de la gestió del Circuit de Catalunya” 

 

FONT: “Circuit de Catalunya” i elaboració pròpia. 
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Aquest organigrama ens mostra la direcció de totes les àrees del Circuit de 

Catalunya. Primer, al cabdal de tot l’organigrama tenim el Director General, en 

Ramón Praderas. La funció del qual és controlar que totes les cinc àrees del 

Circuit actuïn de la millor manera possible.  

Hi ha cinc grans seccions segons la funció a complir amb una persona com a 

màxima responsable.  

En primer lloc, l’Àrea de Finances, coordinada per Núria Tribó, encarregada de 

la gestió, captació i aplicació dels recursos financers de l’empresa, així com  

l’administració i planificació de totes les entrades i sortides de caixa.  

En segon lloc, hi ha l’Àrea Comercial i Màrqueting, com a director Jordi 

Cañellas, amb la funció de publicar o promocionar tots els productes 

(majoritàriament serveis) que l’empresa elabora o presta.  

En tercer lloc, l’Àrea d’Instal·lacions i Manteniment, controlada per Carles 

Fradera, encarregat de tenir conservades totes les instal·lacions que té 

l’empresa.   

En quart lloc, l’Àrea d’Operacions i Explotació, amb el director Ramón Maltas, 

el  qual té la funció de supervisar l’elaboració dels productes del Circuit de 

Catalunya, és a dir, seria l’alt càrrec de la “Fabrica del Circuit de Catalunya”.  

I, per últim, ens trobem amb l’àrea esportiva, controlada per Vicenç Nubiola, 

amb el destí de fer les curses, és a dir, trobar tots elements per fer la cursa 

(com ara: els comissaris de pistes, els cotxes de seguretat, atenció hospitalària) 

Aquesta Àrea Esportiva requereix comissaris de pista, persones que  

s’encarreguen de vigilar, informar i auxiliar als pilots de les curses. Aquesta 

tasca és voluntària, és a dir, qualsevol persona pot realitzar aquesta funció, 

però per accedir-hi s’ha de completar un procés d’elecció amb unes etapes.  

Així, la persona candidata ha de seguir el següent procediment: 

- Cerca del formulari a la pàgina web del Circuit de Catalunya 

(www.circuitcat.com) o truca a l’Àrea Esportiva per demanar-ho. 

http://www.circuitcat.com/


TREBALL DE RECERCA.                                                                                                                                                   
ANÀLISI DEL IMPACTE DEL CIRCUIT DE CATALUNYA A MONTMELÓ. 

 

  
 
 

18 

- Un cop omplerta i enviada aquesta inscripció, el Circuit l’hi facilitarà el 

Manual del Oficials, el qual conté les nocions bàsiques per a aquest treball 

(és a dir, expliquen cóm funcionen les banderes, què tenen que fer en cas 

d’incendi, els rescats, els primers auxilis, …).  

- Després es convoca a un examen (el qual es repeteix quatre vegades a 

l’any, aproximadament) sobre l’esmentat manual. Si s’aprova aquest 

examen, la persona entra a la base de dades dels oficials, i el Circuit l’anirà 

cridant per diferents curses com a reserva. 

- Si aquest oficial, li agrada la tasca, i realitza bé la seva funció, se li ubica a 

un control determinat, i obtindrà el Carnet d’Oficial (el qual l’acredita com a 

oficial del Circuit de Catalunya. 

- Si després aquest oficial es vol llicenciar, per obtenir uns coneixements 

especialitzats en la disciplina estudiada (com ara Oficial de Ruta, 

Cronometrador, Comissari Tècnic, …), ha de superar un examen d’aquesta 

matèria. 

Per altra banda, la selecció d’hostesses es realitza mitjançant una agència 

especialitzada, la qual facilita al circuit el nombre necessari per a cada 

competició.   
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6.- ESTUDI ECONOMICOFINANCER  

En aquesta part del treball s’analitza la situació patrimonial de l’empresa, 

mitjançant el Balanç de situació final de l’any 2008, confeccionat per l’empresa 

segons el nou Pla General de Comptabilitat.  

Però, en primer lloc cal aclarir alguns conceptes comptables:  

Així, l’estructura econòmica (Actiu) indica les inversions, aquells elements en 

els quals s’han destinat els fons financers de l’empresa. I per altra banda, 

l’estructura financera (Patrimoni Net més Passiu) indica els orígens dels fons 

financers captats o obtinguts per una empresa.  

A més, una condició del Balanç és la coincidència de valor entre estructura 

econòmica i estructura financera coincideixen. Això vol dir que el finançament 

de l’empresa coincideix amb la inversió.  

A continuació es procedeix a l’anàlisi patrimonial amb la interpretació de 3 

tècniques: les Ponderacions de les masses patrimonials, el Fons de Maniobra, i 

les Ràtios de Balanç.  
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6.1.- PONDERACIONS DE LES MASSES PATRIMONIALS.  

ACTIU  IMPORT (€) % PATRIMONI NET  

I PASSIU 

IMPORT (€) % 

ACTIU NO 

CORRENT 

70.315.281,20 76,88  PATRIMONI NET 76.815.918,13 83,99  

Immobilitzat 

intangible 

198.234,07 0,22  Fons Propis 76.890.772,47 84,07  

Immobilitzat 

material 

69.833.631,69 76,36  Ajustament per 

canvis de valors 

-74.854,34 -0,08  

Inversions 

immobiliàries 

0,00 0,00  PASSIU NO 

CORRENT 

0 0,00  

Inversions 

financeres a 

llarg termini 

283.415,44 0,31  PASSIU CORRENT 14.640.432,11 16,01  

ACTIU 

CORRENT 

21.141.069,04 23,12  Provisions a curt 

termini 

1.383,85 0,00  

Existències 112.678,59 0,12  Deutes a curt termini 907.130,82 0,99  

Realitzable 6.721.306,68 7,35  Creditors comercials 

i altres comptes a 

pagar 

3.669.588,21 4,01  

Disponible 14.307.083,77 15,64  Peridificacions a curt 

termini 

10.062.329,23 11,00  

TOTAL 

ACTIU 

91.456.350,24 100,00  TOTAL PATRIMONI 

NET + PASSIU 

91.456.350,24 100,00  

 

Aquestes ponderacions de les masses patrimonials (grups d’inversions o sèries 

de fonts financeres) permet tenir conclusions sobre la situació patrimonial. 

Així, en el cas del Actiu observem que la majoria de les inversions tenen una 

permanència a l’empresa més d’un any perquè l’Actiu No Corrent representa 

gairebé les tres quartes parts de l’Actiu.  

Dins les inversions a llarg termini de l’Actiu No Corrent, la partida més important 

és l’immobilitzat material (conjunt de béns i d’elements físics, perceptibles pels 

sentits, com el traçat del Circuit, els Boxes, les tribunes, els locals, els 

ordinadors, mobiliari, etc) . 
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Les altres partides d’inversions (el immobilitzat intangible, i les inversions 

financeres a llarg termini) amb durada superior a més d’un any no tenen gran 

influència ja que totes juntes formen el 0,53 % de l’Actiu total.  

L’altra gran massa patrimonial de l’estructura econòmica és l’Actiu Corrent (les 

inversions que es troben a l’empresa només un any o menys), amb un 23,12% 

del total de l’Actiu.  

Dintre l’Actiu Corrent, destaca el Disponible (el conjunt de dipòsits d’una 

empresa als bancs, cooperatives de crèdit i l’efectiu a la caixa forta), que 

representa el 15,64% de l’Actiu total. A continuació, el Realitzable (drets de 

cobrament a un any o menys) implica el 7% de totes les inversions i finalment 

les Existències amb una rellevància quasi nul·la.   

Un cop analitzada l’estructura econòmica (les inversions de l’Actiu) s’ha 

d’estudiar l’estructura financera de l’empresa. 

Així, el Circuit de Catalunya disposa d’un Patrimoni Net (recursos financers  

propis de l’empresa que no ha retornar) amb molta ponderació, ja que 

representa aproximadament el 84% de tota l’estructura financera.  

L’altra massa patrimonial de l’estructura financera és el Passiu Corrent (deutes 

de l’empresa que ha de retornar en el període d’un any o menys) que implica 

un 16% dels recursos financers captats per l’empresa.  Dins el Passiu Corrent 

destaca la massa de les Periodificacions a curt termini li dona certa importància 

implica el  10 % de l’estructura financera i després els Creditors comercials i 

altres comptes a pagar.  

A continuació es compara les masses patrimonials de l’estructura econòmica i 

l’estructura financera horitzontalment. Així, s’observa que l’Actiu Corrent supera 

el Passiu Corrent, aquest fet vol dir que tots els deutes amb venciment inferior 

o igual a un any són assumibles amb aquesta part de l’estructura econòmica.  
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I també es compara el Finançament Bàsic amb l’Actiu No Corrent. El 

Finançament Bàsic o Capitals permanents (Patrimoni Net més Passiu No 

Corrent) és clarament superior a les inversions a llarg termini de l’Actiu No 

Corrent, així el Finançament Bàsic permet finançar totes les inversions més 

duradores i també adquirir alguns elements de l’Actiu Corrent.  

Tot això  garanteix que el circuit gaudeix d’una situació d’equilibri patrimonial. 

6.2.- FONS DE MANIOBRA 

Aquesta eina d’anàlisi comptable planteja dues fórmules:  

 

PRIMERA FÓRMULA DEL FONS DE MANIOBRA 

 

FONS DE MANIOBRA (euros) = ACTIU CORRENT – PASSIU CORRENT 

 

D’aquesta manera es procedeix al càlcul amb les dades del Balanç de situació. 

 

FONS DE MANIOBRA (euros) = 21.141.069,04 – 14.640.432,11 = 6.500.636,93   

 

Això implica que l’empresa amb la venda de les (escasses) mercaderies  o 

existències, més el cobrament dels clients /deutors i el disponible actual pot fer 

front o retornar tots aquells deutes a curt termini, i encara li sobrarien 

6.500.636’93€. Per tant, l’Actiu Corrent és superior al Passiu Corrent, amb una 

diferència al voltant dels sis milions i mig d’euros. 

 SEGONA FÓRMULA DEL FONS DE MANIOBRA 

FONS DE MANIOBRA(euros)  = FINANÇAMENT BÀSIC – ACTIU NO CORRENT 

  

Amb les dades del Balanç de situació final del 2008, el càlcul queda:  

 

FONS DE MANIOBRA(euros)  = 76.815.918,13 –  70.315.281,20 = 6.500.636,93 

 



TREBALL DE RECERCA.                                                                                                                                                   
ANÀLISI DEL IMPACTE DEL CIRCUIT DE CATALUNYA A MONTMELÓ. 

 

  
 
 

23 

Aquest fet suposa que els recursos financers propis obtinguts per l’empresa 

més els deutes a retornar a més d’un any permet adquirir totes les inversions a 

llarg termini i també destinar uns 6.500.636’93€ de l’Actiu Corrent. 

6.3.- LES RÀTIOS  

Les ràtios de balanç són la tercera eina d’anàlisi patrimonial, juntament amb la 

interpretacions de les ponderacions i del Fons de Maniobra. Aquestes ràtios 

permeten la comparació entre les masses patrimonials (o partides) del Balanç.  

I les principals ràtios de balanç són:  

6.3.1.-RÀTIO DE DISPONIBILITAT 

𝑅À𝑇𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐷𝐼𝑆𝑃𝑂𝑁𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝐴𝑇 =
𝐷𝐼𝑆𝑃𝑂𝑁𝐼𝐵𝐿𝐸

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑈 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇
 

Així, el càlcul de la ràtio queda: 

𝑅À𝑇𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐷𝐼𝑆𝑃𝑂𝑁𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝐴𝑇 =  
14.307.083,77

14.640.432,11
= 0,98 

Aquest resultat ens afirma que l’empresa amb el seu Disponible pot arribar a fer 

front pràcticament tot el Passiu Corrent. Això és, els recursos financers dels 

comptes bancaris més l’efectiu de la caixa (forta) permet pagar el 98% dels 

deutes amb venciment a un any o menys.  

6.3.2.- RÀTIO DE TRESORERIA (o també TEST D’ACIDESA, o, en termes 

anglesos, ACID - TEST) 

𝑅À𝑇𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐸𝑆𝑂𝑅𝐸𝑅𝐼𝐴 =  
𝐷𝐼𝑆𝑃𝑂𝑁𝐼𝐵𝐿𝐸 + 𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑇𝑍𝐴𝐵𝐿𝐸

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑈 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇
 

Les dades permeten fàcilment el càlcul.   

𝑅À𝑇𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐸𝑆𝑂𝑅𝐸𝑅𝐼𝐴 =  
14.307.083,77 + 6.721.306,68

14.640.432,11
= 1,44 

 

 



TREBALL DE RECERCA.                                                                                                                                                   
ANÀLISI DEL IMPACTE DEL CIRCUIT DE CATALUNYA A MONTMELÓ. 

 

  
 
 

24 

 El Test d’Acidesa mostra que la suma del Disponible i del Realitzable, és 1’44 

vegades superior al Passiu Corrent.  

Això significa que tots els recursos financers dels comptes bancaris i l’efectiu 

de la caixa (forta) més el cobrament dels clients/deutors de l’empresa, poden 

pagar tots els deutes a curt termini, i encara li sobra diners a l’empresa.   

Aquest resultat tant elevat, és millor pel Circuit en aquest temps de crisi, ja que 

pot haver algun client/deutor que no pagui o s’endarrereixi  en pagar. 

6.3.3.-RÀTIO DE LIQUIDITAT 

𝑅À𝑇𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴𝑇 =  
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑈 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑈 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇
 

El càlcul queda:  

𝑅À𝑇𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴𝑇 =  
21.141.069,04

14.640.432,11
 = 1,44 

Aquest valor (que coincideix, en aquest cas, amb la ràtio de tresoreria anterior) 

implica que l’Actiu Corrent és 1’44 vegades superior al Passiu Corrent.  

Això vol dir que els recursos financers de l’Actiu Corrent tenen un valor que 

permet fer front tots els deutes a curt termini del Passiu Corrent i encara 

sobrarien recursos financers.  

6.3.4.-RÀTIO DE SOLVÈNCIA O DE GARANTIA 

𝑅À𝑇𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑆𝑂𝐿𝑉È𝑁𝐶𝐼𝐴 𝑂 𝐷𝐸 𝐺𝐴𝑅𝐴𝑁𝑇𝐼𝐴 =  
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷′𝐴𝐶𝑇𝐼𝑈

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑈
 

El càlcul queda així:  

𝑅À𝑇𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑆𝑂𝐿𝑉È𝑁𝐶𝐼𝐴 𝑂 𝐺𝐴𝑅𝐴𝑁𝑇𝐼𝐴 =  
91.456.350,24

14.640.432,11
= 6,25 

Aquest valor indica que l’Actiu total és més de sis vegades superior al Passiu. 
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Això implica que el valor dels seus elements del Actiu serveix per a poder pagar 

més de sis cops tots els deutes de l’empresa. L’explicació d’aquest valor de la 

ràtio és l’elevat Patrimoni Net.  

6.3.5.- RÀTIO D’ENDEUTAMENT  

𝑅À𝑇𝐼𝑂 𝐷′𝐸𝑁𝐷𝐸𝑈𝑇𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇 =  
 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑈 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼 𝑁𝐸𝑇 + 𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑈
 

 Les dades del balanç de situació final de 2008 permeten el càlcul.  

𝑅À𝑇𝐼𝑂 𝐷′𝐸𝑁𝐷𝐸𝑈𝑇𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇 =  
14.640.432,11

91.456.350,24
= 0,16 

Aquesta ràtio vol dir que el Passiu Corrent té una presència petita dins de 

l’estructura financera. És a dir, els deutes a curt termini que té l’empresa Circuit 

de Catalunya SL, només representen el 16 % dels recursos financers captats 

per l’empresa.  

6.3.6.-RÀTIO D’ESTRUCTURA O COMPOSICIÓ DEL DEUTE 

𝑅À𝑇𝐼𝑂 𝐷′𝐸𝑆𝑇𝑅𝑈𝐶𝑇𝑈𝑅𝐴 𝑂 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑆𝐼𝐶𝐼Ó 𝐷𝐸𝐿 𝐷𝐸𝑈𝑇𝐸 =  
𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑈 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑈
 

El càlcul queda així: 

𝑅À𝑇𝐼𝑂 𝐷′𝐸𝑆𝑇𝑅𝑈𝐶𝑇𝑈𝑅𝐴 𝑂 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑆𝐼𝐶𝐼Ó 𝐷𝐸𝐿 𝐷𝐸𝑈𝑇𝐸 =  
14.640.432,11

14.640.432,11
= 1 

Això justifica que el Total del Passiu que hi ha dins de l’empresa Circuit de 

Catalunya, és només d’un tipus, és Passiu Corrent. És a dir, tots els deutes que 

hi ha a l’empresa, són amb venciment inferior o igual a un any.  
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6.4.- CONCLUSIÓ DE L’ESTUDI ECONOMICOFINANCER DE L’EMPRESA.  

El balanç de situació final, a 31 de desembre, de 2008 del Circuit de Catalunya 

indica una situació d’equilibri patrimonial elevat, però no total.  

Perquè l’empresa manté una bona relació entre l’estructura econòmica (les 

inversions de l’Actiu) i l’estructura financera (el Patrimoni Net i Passiu), encara 

que té petits deutes amb venciment a curt termini (Passiu Corrent) , els quals 

serveixen per adquirir nous elements de l’Actiu. 

L’escassa existència de deutes són perfectament assumibles i l’empresa no té 

cap problema per poder retornar – los.  
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7.- ESTUDI DE LES RENDIBILITATS.  

En aquest apartat del treball, observarem la rendibilitat de Circuit de Catalunya 

SL, és a dir, la seva capacitat per a obtenir beneficis. 

És interessant comparar la rendibilitat empresarial de diversos anys, en aquest 

cas dels anys 2006, 2007 i 2008.  

La rendibilitat de l’empresa es pot classificar bàsicament en tres tipus:  

RENDIBILITAT ECONÒMICA: Implica les unitats monetàries de Resultat 

Abans d’Interessos i Impostos (RAII o Resultat d’Explotació) generades per 

cada unitat monetària invertida a l’Actiu. La fórmula de la rendibilitat econòmica 

és la següent: 

𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝐴𝑇 𝐸𝐶𝑂𝑁Ò𝑀𝐼𝐶𝐴 =  
𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝑇 𝐷′𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó(𝑅𝐴𝐼𝐼)

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷′𝐴𝐶𝑇𝐼𝑈
 

  

RENDIBILITAT FINANCERA: són les unitats monetàries de Resultat Net 

(Resultat Després d’Impostos o, simplement, RDI) per cada unitat monetària 

captada/obtinguda de Patrimoni Net o Fons Propis.  

A aquesta rendibilitat també se li anomena Rendibilitat de Socis, perquè  

representa els beneficis que obtindria el soci per cada unitat monetària 

aportada a l’empresa (si l’empresa no tingués reserves). La fórmula d’aquesta 

rendibilitat és aquesta:   

𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝐴𝑇 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐸𝑅𝐴 =  
𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝑇 𝑁𝐸𝑇

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼 𝑁𝐸𝑇
 

RENDIBILITAT DE LES VENDES:  implica les unitats monetàries de resultat 

d’explotació (RAII) que obté l’empresa per cada 100 unitats monetàries de 

vendes netes/ingressos per prestació de serveis. Aquesta rendibilitat, té la 

següent fórmula: 

𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝐴𝑇 𝐷𝐸 𝐿𝐸𝑆 𝑉𝐸𝑁𝐷𝐸𝑆 =  
𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝑇 𝐷′𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó

𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑇 𝑁𝐸𝑇 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑋𝐼𝐹𝑅𝐴 𝐷𝐸 𝑁𝐸𝐺𝑂𝐶𝐼
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Un cop explicats els tipus de rendibilitat possibles es procedeix al seu estudi 

per als anys 2006, 2007 i 2008.  

7.1. ESTUDI DE LES RENDIBILITATS DE L’EMPRESA EN EL 2006. 

El quadre és un resum de dades per poder realitzar el càlcul de rendibilitats.  

DADES A 31 DE DESEMBRE DE 2006 

CONCEPTE IMPORT (€) 

Actiu 96.935.071,11 

Patrimoni Net 74.595.284,93 

Passiu 22.339.786,18 

Import Net de la Xifra de 

Negocis 39.662.865,87 

Resultat d'Explotació (RAII) 1.747.961,93 

Resultat Financer (RAI) 829.737,81 

Resultat Net (RDI) 2.747.008,52 

Els càlculs amb les fórmules de rendibilitat es resumeixen en aquest quadre.  

RENDIBILITAT IMPORT 

R. ECONÒMICA 0,02 

R. FINANCERA  0,04 

R. DE LES VENDES 0,04 

La rendibilitat econòmica indica que l’empresa, en 2006, havia obtingut 0’02 € 

de  Resultat d’Explotació per cada euro invertit en elements de l’Actiu .  

La rendibilitat financera implica que l’empresa ha rebut o generat 0’04 € de 

beneficis nets (RDI positiu), per cada euro captat del Patrimoni Net.  

I finalment la rendibilitat de les vendes indica que l’empresa genera 0,04€ de 

Resultat d’Explotació per cada euro de factura neta per prestació de serveis. 

Totes tres rendibilitats són positives, però molt petites, per tant millorables, 

perquè la capacitat de generar beneficis empresarials és baixa.  
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7.2. ESTUDI DE LES RENDIBILITATS DE L’EMPRESA EN EL 2007. 

Els comptes anuals (Balanç de situació i Compte de Resultat) van mostrar a 

finals del 2007 aquestes dades:  

DADES A 31 DESEMBRE DE 2007 

CONCEPTE IMPORT (€) 

Actiu 98.350.524,36 

Patrimoni Net 76.386.014,27 

Passiu 21.964.510,09 

Import Net de la Xifra de 

Negocis 44.299.047,61 

Resultat d'Explotació (RAII) 3.563.030,69 

Resultat Financer (RAI) 185.477,72 

Resultat Net (RDI) 1.770.947,59 

Els càlculs de rendibilitats donen aquests valors: 

RENDIBILITAT IMPORT  

R. ECONÒMICA 0,04 

R. FINANCERA 0,02 

R. DE LES VENDES  0,08 

La rendibilitat econòmica del 2007 ha estat el doble de la del any anterior. Per 

tant, l’empresa ha generat 0’04 € de Resultat d’Explotació, per cada euro 

invertit en l’Actiu.  

Si comparem la rendibilitat financera amb la del any anterior, podem veure una 

reducció, ja que ha disminuït a la meitat. Això significa que l’empresa ha 

obtingut 0,02 euros de beneficis nets (per RDI positiu) per cada euro captat de 

Patrimoni Net.  

I la rendibilitat de les vendes, ha tingut un creixement molt gran, ja que 

l’empresa obté, en 2007, 0’08 € de Resultat d’Explotació per cada euro de 

facturació neta.   
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En conclusió, el 2007 ha suposat al Circuit de Catalunya, segons alguns 

aspectes, un increment de beneficis en el resultat d’explotació, ja que la 

rendibilitat econòmica i la rendibilitat financera han augmentat, però la 

rendibilitat financera s’ha reduït.  

7.3. ESTUDI DE LES RENDIBILITATS DE L’EMPRESA EN EL 2008. 

Aquest any, l’empresa Circuit de Catalunya ha tingut els següents resultats: 

DADES A 31 DESEMBRE DE 2008 

CONCEPTE IMPORT (€) 

Actiu  91.456.350,24 

Patrimoni Net 76.815.918,13 

Passiu 14.640.432,11 

Import Net de la Xifra de Negoci 43.054.793,69 

Resultat d'Explotació (RAII) -505.217,48 

Resultat Financer 1.009.975,68 

Resultat Net (RDI) 504.758,20 

Les dades anteriors serveixen per obtenir els valors de les rendibilitats.  

RENDIBILITAT  IMPORT  

R. ECONÒMICA -0,01 

R. FINANCERA  0,01 

R. DE LES VENDES  -0,01 

Al 2008, el Circuit de Catalunya ha tingut una important reducció dels tres tipus 

de rendibilitats, comparades amb els 2 anys anteriors, i únicament la rendibilitat 

financera és positiva, però molt baixa.  

Així, la rendibilitat econòmica indica una pèrdua d’explotació de 0’01 € per cada 

euro invertit en l’Actiu de l’empresa.  

La rendibilitat financera mostra un reduït benefici net (RDI positiu) de 0’01€  per 

cada euro captat de Patrimoni Net. 

I la rendibilitat de les vendes expressa que l’empresa perd 0’01 € en el Resultat 

d’Explotació per cada euro de facturació neta (per prestació de serveis).  
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8. ANÀLISI DAFO DEL CIRCUIT DE CATALUNYA. 

En aquest apartat s’estudia tant les característiques pròpies de l’empresa com 

el seu entorn (factors externs de l’empresa que aquesta no pot deixar, però que 

la influeixen) segons diverses vessants.  

El mètode utilitzat és l’anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i 

Oportunitats), un estudi que detecta els punts forts i febles de l’empresa, així 

com els factors externs que afecten positiva i negativament a l’empresa.  

Els grups participants i entrevistes, per elaborar l’anàlisi DAFO han estat: els 

clients (espectadors), els treballadors, la població i gerents de negocis de 

restauració de Montmeló. Per completar l’estudi també hi ha la comparació del 

Circuit de Catalunya amb els diferents circuits del calendari de Fórmula 1 i del 

Campionat Internacional de Motociclisme.  

8.1. ESTUDI SEGONS ESPECTADORS DEL CIRCUIT DE CATALUNYA. 

Per estudiar el perfil del tipus de client del Circuit de Catalunya vaig elaborar 

una enquesta, i vaig repartir còpies als espectadors dels Grans Premis de 2009 

tant de Fórmula 1 com de Motociclisme. Aquesta enquesta va estar distribuïda 

segons els següents grups d’edat i sexe:  

Franges d’edat DONA HOME 

0 i 10 0 0 

11 i 15 0 1 

16 i 20 3 5 

21 i 25 10 8 

26 i 30 2 15 

31 i 35 5 13 

36 i 40 6 10 

41 i 45 7 7 

46 i 50 5 11 

51 i 55 3 4 

56 i 60 1 2 

61 i 65 1 1 

66 i 70 0 0 

Més de 71 0 0 

TOTAL 43 77 
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Qualsevol empresa ha de conèixer el tipus de client i les seves necessitats i 

preferències, per garantir-se la supervivència i créixer en el món dels negocis.  

Les enquestes als clients serveixen per extreure les conclusions. 

Així, el tipus de client de les dues competicions més rellevants és diferent. 

En primer lloc, el pressupost d’aquests dos tipus de clients varia força. Aquest 

fet es mostra en el gràfic següent: 

GRÀFIC 2: “Estudi del pressupost del client del Circuit de Catalunya” 

 

FONT: Elaboració pròpia. 

Per tant, ja veiem que la Fórmula 1 és destinada a aquella gent amb més poder 

adquisitiu. Així, el pressupost disponible per a la majoria dels clients de la 

competició de Mundials de Motociclisme és menor a 200 euros,amb un 60% 

aproximadament de les respostes. 

Pel que fa al client típic de la Fórmula 1 gaudeix d’un pressupost de 201 euros 

a 600 euros en el 60% dels casos i aproximadament el 30% dels clients es 

gasten més de 801 euros.  

A causa d’aquest alt nivell adquisitiu dels espectadors de la Fórmula 1, podem 

veure que els clients que visiten aquesta competició, gasten més diners en 

béns i serveis que el públic que assistia a les grans carreres internacionals de 

motociclisme.  
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Aquest efecte, el podem veure al següent gràfic, on veiem quina quantitat de 

diners destinen a cada bé/servei que volen adquirir els dos principals clients del 

Circuit de Catalunya: 

GRÀFIC 3: “Estudi dels diners gastats en cada bé/servei”. 

 

FONT: Elaboració pròpia. 

En el gràfic anterior, podem veure que els clients que venen als Grans Premis 

de Fórmula 1 realitzat al Circuit de Catalunya inverteixen més diners en 

entrades, menjar, i altres béns i serveis que els espectadors dels Grans Premis 

Internacionals de Motociclisme.  

Però, els diners invertits en les tendes i restaurants del públic de les gran 

curses del mundial de Motociclisme, és una mica superior a l’altre principal 

client del Circuit de Catalunya. 

També una altra diferència entre aquests dos grups és la manera d’assistir, així 

l’espectador de la Fórmula 1 ve acompanyat normalment amb amics per tal de 

veure la carrera, mentre que el de la Moto GP, assistien més famílies.  
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Això, es pot demostrar amb el següent gràfic: 

GRÀFIC 4: “Estudi del acompanyament per a veure les carreres d’alt nivell del Circuit de Catalunya”. 

 

FONT: Elaboració pròpia. 

A més, un altre aspecte distintiu entre aquests dos tipus de client, és la seva 

procedència. Així, el públic, en el grup de la Fórmula 1, prové de llocs més 

llunyans que en els espectadors de la Moto GP (un 25 % dels enquestats en 

els dies de Grans Premis de Fórmula 1, provenien de Catalunya; mentre que el 

67% dels enquestats en els dies de les curses mundials de motociclisme, 

provenien, d’aquesta comunitat autònoma).  

Aquest fet el podem observar en la següent taula, on, mitjançant percentatges, 

ens indiquen quina part de la clientela que assisteixen en cada Gran Premi són 

del territori marcat: 

PROCEDÈNCIA CLIENTS GP FÓRMULA 1 (%) CLIENTS GP INT.  MOTOCICLISME (%) 

Vallès Oriental 11% 10% 

Barcelona 21% 51% 

Catalunya 25% 67% 

Espanya 68% 81% 

Europa 100% 100% 

 

Per últim, un dels aspectes a destacar relacionat amb les diferencies extretes 

anteriorment, és la forma d’arribar a Barcelona (punt per on la gran majoria de 

clients per arribar a Montmeló), és a dir, amb quin mitjà de transport arriben a la 

capital catalana per anar posteriorment al Circuit de Catalunya.  
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A causa de la procedència i del elevat poder adquisitiu que tenen els 

espectadors de les grans curses del campionat de Fórmula 1, veiem que els 

mitjans més utilitzats per anar a Barcelona són:  el cotxe i l’avió. Mentre que els 

clients que visiten les grans curses del mundial de motociclisme, utilitzen molt 

el cotxe, i la motocicleta.  

Aquí veiem que com el públic de la Fórmula 1, provenen de territoris més 

distanciats que els que assisteixen a les carreres internacionals de 

motociclisme, i, a més, tenen més poder adquisitiu, utilitzen més el mitjà de 

transport aeri com arriba ser l’avió; mentre que l’altre tipus de client, al ser 

proper a l’empresa i al tenir un poder adquisitiu inferior, utilitzen altres mitjans 

de transport com ara el cotxe, o, per el tipus de cursa realitzada, la motocicleta.  

Aquest resultats els podem observar en el següent gràfic: 

GRÀFIC 5: “Estudi del ús de vehicle per arribar a Barcelona” 

 

FONT: Elaboració pròpia 

Per tot això, les dues grans curses que ofereix el Circuit de Catalunya 

impliquen dos grups tipus de clients ben diferenciats.  

A trets generals, el Circuit de Catalunya, va destinat a gent de mitjana edat, els 

quals predomina més l’home que la dona. El vehicle més útil per arribar al 

Circuit de Catalunya és el cotxe i altre mitjans de transports (com per exemple, 

anar a peu cap).  
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GRÀFIC 6: “Estudi del ús del vehicle per anar al Circuit de Catalunya” 

 

FONT: Elaboració pròpia  

 

IMATGE 4: “Ocupació del pàrking en un Gran Premi del Mundial de Motociclisme” 

 

FONT: Lluís Puig Gonzàlez. 

En aquesta imatge, podem veure els vehicles (concretament motos i cotxes) 

que abunden més en el desplaçament cap al Circuit de Catalunya, en els dies 

de Grans Premis Internacionals de Motociclisme.  

En general, l’estada dels espectadors a les dues grans competicions es limita 

als dos dies de curses, els quals utilitzen algun habitatge propi proper al Circuit 

de Catalunya, o els càmpings que ofereixen aquest mateix, per poder reposar. 

L’ambient que hi ha en els dies de Grans Premis, és un dels requisits pel qual 

l’espectador assisteix a la cursa. Aquest fet es veu al gràfic.  
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GRÀFIC 7: “Estudi del allotjament dels espectadors del Circuit de Catalunya” 

 

FONT: Elaboració pròpia 

 

Un cop hem visualitzat el tipus de client ara donarem pas a l’anàlisi del DAFO 

segons les característiques i preferències mostrades pels clients.  

Aquí mostrarem quins són les característiques més rellevants de l’actitud del 

nostre client cap a l’empresa Circuit de Catalunya SL: 

DEBILITATS.  

El Circuit de Catalunya sempre té la presència d’un espectador de la mitjana 

edat, és a dir, entre els 21 cap als 50. Aquest fet es dona sempre en els dos 

Grans Premis realitzats en el Circuit.  

Aquest és un dels factors a millorar per captar la presència de públic infantil o 

de gent de la tercera edat. Ja que cal augmentar més la demanda d’entrada  

d’espectadors juvenils i  ancians.  

Per poder reforçar aquest punt, el Circuit de Catalunya, hauria de crear ofertes 

a gent d’aquesta edat, o crear unes activitats relacionades amb el motor (com 

per exemple, un circuit d’infants, simuladors de curses, presència d’ídols 

infantils, una mascota característica del Circuit) per tal que el nen que assisteixi 

a aquest fet, pugui entretenir-se i gaudir en aquest gran dia.  
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GRÀFIC 8: “Les edats dels clients del Circuit de Catalunya” 

 

FONT: Elaboració pròpia 

La gran majoria d’enquestats era d’origen extern a la comarca del Vallès 

Oriental. Si s’incentivés als clients més locals, el Circuit de Catalunya podria 

rebre més fluència d’espectadors. Per obtenir més presència d’aquest públic, 

hauria de crear unes ofertes especials perquè puguin assistir a les curses.  

Per altra banda, un dels transports més utilitzats en el trajecte cap al Circuit de 

Catalunya, és el cotxe, i, en Grans Premis de Motociclisme, la motocicleta. 

Aquest fet no és coherent amb la nova certificació ambiental del Circuit, la ISO -

14001. Així, el Circuit hauria de potenciar l’ús de transports públics, per reduir 

la gran contaminació pels vehicles i també evitar problemes de tràfic i sorolls.  

També un gran punt feble del Circuit de Catalunya és el seu nom. Tres de cada 

deu espectadors denomina aquesta empresa erròniament amb l’ús del nom de 

Circuit de Montmeló. Així, la gent propera a aquest municipi (com els clients de 

la província de Barcelona), denominen l’empresa per la seva localització.  
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IMATGE 6: “Equivocació del nom del Circuit de Catalunya en un programa de televisió de TVE”. 

 

FONT: Lluís Puig Gonzàlez. 

Per tant, una de les estratègies per evitar el problema és l’actual  promoció del 

nom, que es pot veure a les instal·lacions d’aquesta empresa. 

AMENACES.  

El client del Circuit de Catalunya, considerant tots dos tipus de client de les 

grans curses dins del seu traçat, tenen un pressupost mitjà de 300 euros. 

Aquesta dotació de diners ha de poder mantenir-se per als dos dies d’estada 

dins dels voltants del Circuit de Catalunya.  

Si dins d’aquest 300 euros, ha de poder pagar els 106,43 euros de mitjana per 

menjar, més els 199’67 de mitjana per entrada; el nostre client no tindrà els 

suficients diners per poder - se transportar, ni per allotjar-se, ni per pagar tots 

aquells béns o serveis necessaris per poder mantenir-se aquests dos dies.  

Per tot això, una de les queixes més importants dels clients cap al Circuit de 

Catalunya, és el gran preu establert en els elements més necessaris per 

assistir a un Gran Premi, com el menjar i de l’entrada. Cal saber que els 

aliments  distribuïts dins del Circuit de Catalunya són de empreses privades, les 

quals aprofiten aquest moment per treure beneficis de la gran quantitat 

d’espectadors que assisteixen en aquella ocasió. Així, per solucionar el 

problema es podria disminuir el preu, o crear ofertes del producte. 
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El problema derivat del anterior punt, és la no assistència dels espectadors del 

Circuit de Catalunya en les posteriors curses. Un dels motius  principals és el 

gran preu dels productes, ja que fa disminuir el poder adquisitiu.  

Però, també influeix el gran nombre de curses d’alt nivell dins de l’Estat 

espanyol (com en el cas del GP de la Comunitat Valenciana i el GP d’Espanya, 

en els Campionats Internacional de Motociclisme), ja que per mèrits esportius, 

Espanya celebra més Grans Premis que altres països. Aquest fet també fa que 

el client es reparteixi per altres Grans Premis a l’Estat espanyol, i que la 

presència d’espectadors disminueixi. 

FORTALESES. 

El Circuit de Catalunya, porta més de quinze anys en actiu, cosa que el fa 

estar, cada any, dins del calendari internacional del món del motor. Aquest fet 

fa que sigui conegut a tot els espectadors, ja que manté una gran tradició dins 

d’aquestes curses internacionals. 

El públic que assisteix a les grans curses que aporta el Circuit de Catalunya, 

valora com a millor element del circuit les seves instal·lacions. Això vol dir que 

tots els espectadors, es troben a gust amb l’estructura del circuit i s’afavoreix 

tornar a repetir l’experiència de veure la carrera en aquest circuit, i, també, 

aportar més companys, nous clients, a les curses. 

Un altre element ben valorat pels espectadors és la seguretat tant dintre com 

fora del circuit.  

Hem de tenir en compte, que la seguretat dins del Circuit de Catalunya, l’aporta 

una empresa externa (l’empresa Vigilancia y Sistemas de Seguridad, VSS).  

Mentre que fora de les instal·lacions, aquesta protecció l’estableix la Policia 

Local, Mossos d’Esquadra i Protecció Civil. 

 Això és molt important entre els clients, ja que al sentir-se protegit, crea una 

satisfacció del producte. I també augmenta la qualitat del mateix, incrementant 

la demanda del servei que ofereix el Circuit de Catalunya. 
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IMATGE 7: “Un treballador de la protecció civil ajudant a la seguretat del poble” 

 

FONT: Lluís Puig Gonzàlez. 

 

GRÀFIC 9: “Valoració de diferents serveis del Circuit de Catalunya”. 

 

FONT: Elaboració pròpia. 

Tots aquests punts forts del Circuit de Catalunya justifiquen que sempre tingui  

competicions d’alt nivell com la Fórmula 1 o les Competicions Mundials de 

Motociclisme.  

D’aquesta manera, la FIA (Federació Internacional d’Automobilisme) o FIM 

(Federació Internacional de Motociclisme) sempre renova els contractes amb 

aquells circuits que garanteixen les millors mesures de seguretat en els pilots, 

traçats i públic, com és el cas del Circuit de Catalunya. 
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Segons les enquestes realitzades, una gran majoria dels enquestats afirmen 

que el seu principal motiu per venir a Barcelona, o per assistir als grans premis 

és l’ambient que es genera al poble o rodalies. Aquest motiu d’assistència el 

podem comprovar en la següent enquesta: 

GRÀFIC 10: “Els principals motius per l’assistència als Grans Premis realitzats al Circuit de Catalunya”. 

 

FONT: Elaboració pròpia. 

Així, a Montmeló,  els dies preliminars a la cursa de motociclisme a causa de la 

afluència massiva d’aficionats a les motos, s’acaben generant espontàniament 

una sèrie d’exhibicions per demostrar les habilitats dels pilots sobre el seu 

vehicle.  

Aquests fets són popularment coneguts com “ LAS MOTOS LOCAS”, i per això 

molta gent de fora del Vallès acaba venint al poble per assistir a aquestes 

curses. Així, l’ambient que es crea a les rodalies del circuit implica que una 

àmplia majoria acabi assistint al gran premi i per això s’aconsegueix un gran 

nombre d’assistents.   

OPORTUNITAT. 

El Circuit de Catalunya, juntament amb el Circuit de Sepang (Malàisia), 

compleix amb una elevada competitivitat que genera que tant la FIA i  la FIM 

atorguin les curses previstes per la temporada. Així, aquests dos traçats han 

aconseguit tenir a la seva agenda els grans premis més importants que hi ha, 

la Fórmula 1 i Campionat Mundial de Motociclisme.  
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Això comporta que tots dos circuits siguin molt coneguts dins l’ambient del 

motor. Com a conseqüència pot haver un augment d’aficionats, amb la 

respectiva demanda de serveis del circuit de Catalunya. 

La localització del Circuit de Catalunya, hem de recordar que es situa dins la 

província de Barcelona, és clau per a la promoció de productes relacionats amb 

el món del motor.  

D’aquesta manera el fet que es trobi en una zona industrialitzada, ben 

comunicada i molt coneguda arreu del mon, fa que moltes empreses (clients) 

reclamin els serveis del circuit per poder fer publicitats dels seus productes. 

Així, per exemple moltes multinacionals automobilístiques aprofiten el traçat del 

circuit per mostrar els avenços dels seus cotxes o les seves motos, o aprofiten 

les instal·lacions per fer anuncis publicitaris que s’emetran per televisió, etc... 

Per tant la fama internacional del circuit influeix en gran mesura en la 

recaptació de nous clients per a poder promocionar les novetats que fabriquen. 

Els dos nous projectes que té plantejat l’Ajuntament de Montmeló, com ara 

crear un àrea comercial al voltant del Circuit de Catalunya, o instaurar la 

segona estació de tren de Montmeló propera a aquesta empresa, podria ser 

dos grans factors per incrementar el nombre de clients.  

D’aquesta manera, la creació del nou centre comercial augmentaria els clients 

del Circuit de Catalunya, ja que reuniria una gran massa de persones de les 

quals un petit percentatge observarien les instal·lacions del Circuit de 

Catalunya, i tindrien ganes de visitar-lo. I també la futura estació de tren seria 

un recurs per reduir el temps i el cost de desplaçament de anada i tornada de 

casa al circuit, o també una unió de ciutats incomunicades amb Montmeló, com 

pot ser Mataró, la qual s’unirien amb aquesta línea de tren. 

8.2. ESTUDI DE LA POBLACIÓ DE MONTMELÓ. 

La població local és un element rellevant de l’entorn del Circuit de Catalunya i 

aquesta localitat de 9.026 habitants determina en part l’èxit de l’empresa 

analitzada.  
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Per realitzar l’estudi d’opinió de la població sobre el circuit he realitzat 129 

còpies d’enquesta a diferents veïns de Montmeló, classificats per edat i sexe.   

Franges 
d’edat  

DONA HOME 

16-25 11 10 

26-35 9 10 

36-45 5 10 

46-55 9 6 

56-65 9 13 

66-75 12 8 

Més de 76 8 9 

TOTAL 63 66 

En les enquestes, he pogut observar que els més joves (entre els 16 i 25 anys) 

tenen un caràcter més crític que en edats més grans (de 56 a 65 anys). Però 

també, tenen més idea sobre les activitats que es realitzen en aquest recinte 

que el grup de més edat, ja que els joves estan més informats que la gent gran. 

Per tant, ens podem trobar, una gran distinció entre la població del entorn del 

Circuit de Catalunya, que es poden convertir en possibles clients de l’empresa.  

Un cop hem comentat com és la població de Montmeló, donarem pas a l’anàlisi 

DAFO, el qual ens definirà quins són les mancances i les avantatges del Circuit 

de Catalunya referent al poble de Montmeló. 

DEBILITATS. 

En el anterior subapartat, varem esmentar que el nom del Circuit de Catalunya, 

es confonia amb el de Circuit de Montmeló. Aquest problema, també el pateix 

parcialment la població de Montmeló, perquè el 78% dels enquestats saben el 

vertader nom de l’empresa; el 20%, el denomina Circuit de Montmeló; i el 2% 

que falta, els quals corresponen a dos votacions realitzades, el nombren d’una 

altre manera(Circuit d’Europa, i Circuit d’Espanya). De nou es recorda que 

l’empresa realitza una gran promoció del nom dins de les seves instal·lacions. 
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GRÀFIC 11: “Coneixement del nom del Circuit de Catalunya” 

 

FONT: Elaboració pròpia 

Un dels aspectes menys valorats per la població del voltant de l’empresa és la 

seva organització fora del circuit. Tant l’entrada com la sortida de la massa 

d’espectadors que assisteixen als Grans Premis celebrats en les seves 

instal·lacions, són un dels problemes dels habitants del petit municipi.  

Així, a causa d’aquest fet, en les vies de transports, com autopistes, carreteres, 

autovies, es creen molts col·lapses, que són criticats ja que dificulten l’accés 

dels habitants al seu poble. Aquest problema es podria solucionar amb el 

transport públic, i sobretot accelerant el projecte de la nova estació de tren 

propera al circuit, justificada pel senyor Manel Rama, alcalde de Montmeló. 

Pel coneixement que té la gent de les curses que es celebren al circuit, veiem 

que hi ha una gran diferència entre les carreres d’alt nivell internacional 

(visibles per la televisió) són les que més coneix la gent. Així, les de menor 

nivell, no són tant conegudes, pot ser amb promoció faria que anés més gent a 

veure-les, i, augmentaria la demanda d’entrades. Aquest aspecte és molt 

important, ja que el director general, en la seva entrevista, reconeix que el 

circuit es manté gràcies a les carreres del Mundial de Motociclisme, i la 

Fórmula 1. 

Un altre dels punts dèbils que podem veure és la poca implicació del poble 

cap al Circuit de Catalunya, ja que, segons l’enquesta, només hem trobat un 

6% que sigui soci. Si aquesta dada, augmentés, també incrementaria, de gran 

manera, els ingressos de l’empresa. Aquest fet demostra que els habitants de 
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Montmeló no participen i no tenen interès en conèixer la realitat del circuit. 

Només volen obtenir beneficis com entrades gratuïtes, cosa que podem 

comprovar en l’enquesta, on demanen certs privilegis per a ells mateixos. 

Un altre fet que ens fa demostrar la poca participació de Montmeló amb el 

Circuit de Catalunya, és la escassa valoració del poble referent al circuit, 

comparada amb les puntuacions dels clients d’aquesta empresa. Això el podem 

observar amb el gràfic següent: 

GRÀFIC 12: “Comparació de les puntuacions dels habitants del municipi amb els clients de l’empresa” 

 

FONT: Elaboració pròpia. 

 

AMENACES. 

En quant a amenaces de la població cap al Circuit, no existeixen, pot haver-hi 

petites queixes, com també demostra l’enquesta, en quant a problemes 

negatius com ara, la brutícia, el soroll, delinqüència, col·lapses circulatori, però 

no veiem que siguin unes amenaces prou fortes ja que la valoració general de 

la gent cap al Circuit és positiva.  
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FORTALESES. 

Un fet a destacar en el Circuit de Catalunya segons les enquestes al municipi 

de Montmeló és l’ambient. En aquest concepte, hauríem de separar dos tipus 

d’ambient, tal com ens va comentar el cap de la policia local José Antonio 

Garcia.  Un és l’ambient que crea la Fórmula 1, que és un visitant que ve de 

pas (és a dir, no es queda al poble); i l’altre és el que crea el Campionat 

Mundial de Motociclisme, on la gent que assisteix, es queda al poble o al 

voltant, amb ganes de festa. 

OPORTUNITATS. 

Aquest motiu es pot considerar com la gran oportunitat del poble envers el 

circuit. Es podria aprofitar amb la creació de noves empreses dedicades al 

motor, o inclús empreses d’oci per fer que la gent vingués a Montmeló. Amb 

això remarquem el comentari del Sr. Manel Ramal (alcalde de Montmeló), que 

deia que es volia fer una zona d’oci a prop del circuit. 

8.3. ESTUDI DELS TREBALLADORS DEL CIRCUIT DE CATALUNYA. 

Abans hem comentat que el circuit compta amb una plantilla de 82 treballadors, 

en aquest apartat hem realitzat un estudi sobre quins són els punts a destacar 

d’aquesta empresa i quines les mancances. 

Aquest estudi es basa en una enquesta on els treballadors han d’anotar quines 

són les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats de l’empresa. 

DEBILITATS. 

Els treballadors consideren que l’organització interna, és a dir la comunicació 

treballador – empresa, hauria de millorar considerablement. Aquest fet pot 

suposar que els treballadors no rendeixin prou, ja que el malestar que pot 

comportar la situació acaba generant desinterès per la seva feina. 
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A Catalunya no hi ha competència, ja que el Circuit de Catalunya és l’únic que 

hi ha dins el territori català. Això comporta una manca de competència que pot 

acabar generant un conformisme per part de l’empresa. El fet de creure’s que 

són els millors fa que l’empresa no evolucioni dins el món empresarial. Cal 

saber que una competència no és dolenta, per que això motiva que l’empresa 

s’hagi d’esforçar més en tots els aspectes. 

AMENACES. 

Actualment els treballadors creuen que un dels punts més importants per no 

augmentar els beneficis és la situació de crisi econòmica que estem patint. 

Els preus de les entrades s’han mantingut i això comporta que, en el moment 

actual, la gent s’ho rumií més alhora de comprar-ne una. 

Un altre aspecte perjudicial és que les empreses no poden invertir el que 

caldria per ser més competitius, i això acaba comportant que hi ha una manca 

de recursos. 

FORTALESES. 

Els punts positius que destaquen els treballadors és la gran experiència i el 

nom que té el Circuit de Catalunya arreu del món. Com hem comentat 

anteriorment, el circuit porta 15 anys celebrant curses d’alt nivell, i es 

reconeguda mundialment la seva experiència amb l’organització d’aquest 

esdeveniments. 

Les instal·lacions estan molt ben valorades per part dels treballadors, cal 

pensar que són de primer nivell mundial i complint les normatives establertes. 

Aquesta bona valoració la podem veure amb els contractes firmats per part de 

la FIA i de la FIM. Gràcies a aquesta valoració, juntament amb el circuit de 

Maláisia, són els dos únics circuits que poden comptar al seu calendari amb 

dues de les competicions de més prestigi mundial (Formula 1 i Mundial de 

Motociclisme). 
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Un altre dels punts més valorats (comentat a les característiques del municipi) 

és  la bona localització de Montmeló, a 20 minuts de Barcelona, una gran ciutat 

turística. També té una gran proximitat amb la costa destí turístic de molta gent 

d’arreu d’Europa. La bona comunicació tant per tren, carretera, proximitats 

amb aeroports, influeix positivament en la valoració i l’afluència de la gent. 

OPORTUNITATS. 

Segons els treballadors, la gran popularitat dels corredors espanyols i de la 

creació de joves pilots gràcies a l’escola RACC (ens referim respectivament a 

Fernando Alonso i Jaume Alguersuari) és un dels punts forts que ha fet l’Estat 

Espanyol i el Circuit de Catalunya, dins el món automobilístic. També cal 

destacar la gran fama que tenen pilots del món del motociclisme, com són: 

Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Màrquez.... Que creen nous aficionats 

repartits per tot el món. 

Una oportunitat és el polígon industrial que hi ha a les rodalies del Circuit 

perquè es poden establir noves empreses que poguessin aprofitar les 

instal·lacions. 

8.4. ESTUDI DELS GERENTS DE RESTAURACIÓ DE MONTMELÓ 

Montmeló és un municipi de 4’11 km2, on es troben localitzats, 

aproximadament, cinquanta establiments de menjar (bars i restaurants). Aquest 

fet, com ho va justificar el senyor Ramal, és excepcional, ja que cap poble del 

voltant, es pot trobar una densitat de bars i restaurants iguals.  

Al ser un dels sectors econòmics locals més beneficiats dels diners que deixen 

els visitants del Circuit de Catalunya he volgut fer un petit estudi sobre la seva 

activitat en aquests dies. Per fer aquesta anàlisi he realitzat una enquesta al 20 

% d’aquests establiments. 
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Es constata que els bars han incrementat els preus dels seus productes, en 

aquests dies de màxima activitat, segons han reconegut ells mateixos. A més a 

més, aquest augment també implica la contractació de més personal, per poder 

atendre a totes les necessitats que pugui crear aquesta demanda 

extraordinària.  

Aquest fet, hem de valorar, que és un dels més valorats pel poble, ja que 

justifiquen l’aportació de diners al poble.  

Tot i així, cal indicar que la gran majoria de la gent que ajuda a aquests 

establiments són persones conegudes o familiars del propietari, els quals no fa 

cap mena de contracte laboral. I els dies de més ritme de treball són tres (els 

dies que duren els preparatius i la cursa dels Grans Premis).  

També els bars augmenten el seu horari d’atenció al públic, amb un increment 

de cinc hores de mitjana sobre l’horari normal. Aquest fet és una estratègia 

empresarial, perquè amb una gran massa d’espectadors situats a la població, 

incrementant el temps de treball, es podrien obtenir grans beneficis. Totes 

aquestes activitats empresarials, fan que els beneficis augmentin un 97 %, de 

mitjana respecte a dia normal.  

Un cop s’ha comentat les adaptacions d’aquestes microempreses en els dies 

de màxima afluència d’espectadors cal analitzar el tipus de clients que hi ha en 

cada moment. 

En els dies normals, no hi ha un estil de client concret en tots els 

bars/restaurants, és a dir, en cada establiment hi ha un tipus de client diferent a 

un altre. (Per exemple, en un bar pot assistir grups de gent jove, mentre que en 

un altre pot assistir parelles de dones de major edat) 

En els dies de Grans Premis de Fórmula 1, es destaca aquell client d’origen 

estranger, també amb certa predominança espanyola, amb una majoria de gent 

amb edats al voltant dels 30 i 50 anys. Aquest tipus de client es reuneixen en 

grups en aquests establiments, on la figura de l’home hi domina. Els propietaris 

d’aquests establiments, destaca el gran poder adquisitiu que tenen aquest tipus 

d’espectadors del Circuit de Catalunya 
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I, per últim, l’espectador que assisteix als dies on es celebren els Grans Premis 

de Motociclisme, és un públic més jove (als voltants dels 20 als 30 anys), 

d’origen espanyol, on l’home predomina més que la dona i sempre van en grup. 

Com a fet remarcable, aquest tipus de client té un poder adquisitiu molt més 

baix que els que venen a les Grans Curses de Fórmula 1. 

Aquests dos perfils de clients a les grans curses coincideix amb el de l’estudi 

sobre espectadors.  

8.5.- ESTUDI DE LA COMPETÈNCIA DEL CIRCUIT DE CATALUNYA. 

En aquest apartat analitzarem la competència del Circuit de Catalunya, és a dir, 

els altres circuits en els quals es celebren un Gran Premi de Fórmula 1, o bé es 

troben al calendari internacional del mundial de motociclisme. També cal tenir 

en compte els circuits de creació nova al territori espanyol, com ara el Circuit 

Urbà de València, i el Circuit “Ciudad del Motor de Aragón” o “Motorland”. 

Per tot això, la comparació del Circuit de Catunya amb un grup de circuits 

implica la identificació dels inconvenients (punts febles o debilitats) i els 

avantatges competitius (punts forts o fortaleses) de l’empresa local respecte a 

la resta.    

DEBILITATS.  

Segons els clients i la població de Montmeló, les instal·lacions del Circuit de 

Catalunya són ben valorats. Però hi ha altres circuits d’alt nivell com ara el 

Circuit Internacional de Shanghai, que compta amb els últims avenços, és a dir, 

tota la seva tecnologia està ben estudiada per aportar la major satisfacció als 

clients en les grans curses de Fórmula 1.  

Per tant, aquest punt pot ser fort dins del grup d’espectadors, però veient-lo des 

d’un punt de vista empresarial, pot ser una gran debilitat. 
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A més, dins del calendari de curses, el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 i 

el Gran Premi de Catalunya de Motociclisme, tenen data a mitjans de 

temporada, mentre que altres circuits com ara el Circuit de Losail en el Gran 

Premi de Qatar de Motociclisme, celebren la seva cursa en la primera carrera 

de la temporada. Això fa que en aquest últim circuit, hi assisteixi un nombre 

d’espectadors superior a una competició de mitjans de temporada.  

Així, l’estrena de la temporada implica que els espectadors, voldran veure com 

comença la temporada la seva escuderia o el seu pilot preferit. També hi ha 

molta expectació i emoció a les grans curses de finals de temporada per veure 

qui serà el campió de la temporada. 

Tampoc la seva situació geogràfica és òptima o ideal, perquè l’entorn que 

l’envolta no és una característica a destacar i no genera una marca per al nom. 

Així, el Circuit de Catalunya, gràcies a la seva localització, ha facilitat l’ activitat 

empresarial local, però al mateix cop és un terreny que no crea molta 

espectació com pot provocar el port existent en el Circuit de Montecarlo, en el 

Circuit Urbà de València o en el Circuit de Yas Marina; o el circuit que hi ha 

situat en el mig del desert com el Circuit de Losail o el Circuit de Sakhir.   

A més, el Circuit de Catalunya conté un traçat on hi ha molts pocs 

avançaments pel del disseny del circuit, i de la poca amplada del seu traçat 

com s’ha descrit en l’apartat de les característiques del circuit. Aquest fet 

redueix l’emoció dels espectadors perquè busquen grans avançaments per 

poder gaudir de la cursa. També, al estar situat en una colina, hi haurà molts 

desnivells per l’estructuració de la muntanya. Això farà que en algunes parts 

del traçat s’incrementi o es disminueixi la velocitat del vehicle a causa de las 

pujades i baixades que existeixen a causa d’aquesta característica.  
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La situació geogràfica del Circuit de Catalunya també pot representar un punt 

feble, perquè implica una situació perifèrica respecte al continent europeu, ja 

que està situada a la part sud -  occidental d’Europa. Això fa que a les grans 

curses, la presència d’estrangers, sigui menor que en una carrera disputada en 

el país de la República Txeca, la qual, envoltada de altres països com ara: 

Alemanya, Àustria, Eslovàquia i Polònia, tindrà més presència d’estrangers que 

no pas a Espanya.   

AMENACES  

Últimament, dins del territori espanyol, s’ha començat a crear molt circuits 

nous. Aquest fet incrementa notablement la competència que ha de fer front el 

Circuit de Catalunya, perquè abans no tenia cap circuit rival dins del món del 

motor espanyol.  

Aquesta nova tendència de crear nous circuits, ha sorgit de la gran fama de 

pilots espanyols que hi ha en l’actualitat. Així, el gran nombre de pilots d’alt 

nivell fa que hi hagi una gran demanda de serveis del client, els qual vol veure 

algú del seu territori guanyar un campionat. Aquesta necessitat s’ha 

complementat amb la creació de nous circuits que puguin ajudar a 

satisfer/gaudir al client.  

Tot això pot fer perdre al Circuit de alguna de les seves prestigioses curses. 

Per tant, l’empresa haurà de millorar la seva qualitat del producte, per mantenir 

– se encara en els calendaris de les grans competicions i fer que l’espectador 

es senti protegit i satisfet dels serveis que li puguin oferir.  

FORTALESES 

Gràcies a la situació geogràfica del Circuit de Catalunya (hem de recordar que 

té un clima mediterrani) , les temperatures que hi ha en els Grans Premis no 

són gaire fortes com les que pateix el públic en un Gran Premi de Malàisia.   

També, les instal·lacions d’aquesta empresa, estan situades en mig d’un 

bosc. I aquesta característica redueix el soroll que poden crear els vehicles 

que corren en aquest traçat, que poden molestar als habitants del seu voltant.  
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Així, el Circuit de Catalunya contribueix amb el medi ambient, creant zones 

verdes dins i fora del seu recinte, com ara els arbres que voregen totes les 

instal·lacions del circuit, la zona de pelouse instal·lada per a poder veure la 

carrera, el conjunt d’arbres instal·lats per a tot el recinte del circuit. Tot això 

implica que el Circuit de Catalunya, no molesti ni als habitants del entorn, ni al 

medi ambient.  

També un punt fort important és el certificat de la ISO – 14001 del Circuit de 

Catalunya. 

Per altra banda, els experts consideren que el Circuit de Catalunya conté un 

dels millors boxes dels calendaris de les curses d’alt nivell. I això ajuda a 

complir un dels seus objectius principals des de la seva creació, la seguretat i la 

satisfacció dels pilots.  

Una altra fortalesa és La corba de La Caixa, situada al final d’una gran recta, 

que obliga als pilots a reduir la velocitat des dels 270 km/h fins als 70 km/h i així 

la probabilitat d’avançaments és elevada.  

IMATGE 8: “Localització de la corba La Caixa” 

  

FONT: “http://www.todocircuito.com” i elaboració pròpia 

 

I per concloure aquests avantatges competitius, s’ha de remarcar que és un 

dels circuits amb més diversitat del mundial, ja que conté diversos tipus de 

corbes, com ara una chicane, corbes molt tancades (com ara la de La Caixa), 

una recta d’un quilòmetre, …  

 

 

http://www.todocircuito.com/
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L’ambient que es crea, especialment, en els dies de les grans curses del 

mundial de Motociclisme en el poble de Montmeló, les anomenades “LAS 

MOTOS LOCAS”, són un dels grans atractius pels espectadors a vindre als 

Grans Premis realitzats al Circuit de Catalunya. 

IMATGE 9:“Nits de grans curses del mundial de motociclisme en el poble de Montmeló (MOTOS LOCAS” 

 

FONT: Lluís Puig Gonzàlez. 

 

OPORTUNITATS.  

La gran fama que ha obtingut el jove pilot Jaume Alguersuari, ha creat molta 

rellevància dins del Circuit de Catalunya, ja que aquest pilot català va formar-se 

en l’escola RACC, un servei que ofereix aquesta empresa per tal de poder 

crear grans pilots.  
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8.6. QUADRE RESUM DEL ANÀLISI DAFO. 

DEBILITATS 

- Poc públic infantil i de tercera 

edat. 

- Clients externs a la comarca. 

- Ús majoritari del cotxe i de la 

motocicleta per als 

desplaçaments al circuit, 

generant contaminació i 

problemes de trànsit.  

- El nom del Circuit de Catalunya 

és poc clar. 

- L’organització tant interna com 

externa (entrada - sortida 

espectadors) 

- Poc coneixement de la població 

de les curses menors.  

- Poca implicació del poble. 

- Inexistència de competència  

dins del territori català, afavorint 

una passivitat de l’empresa. 

- Les instal·lacions amb 

comparació amb altres circuits 

internacionals. 

- No existeix un element 

identificador (port amb el circuit 

de Montecarlo o el València) 

- Dades de les grans 

competicions, perquè es fan a 

meitat del calendari. 

- Pocs avançaments i molts 

desnivells dins del traçat. 

- Preu elevat establert pels 

serveis del Circuit. 

- Poca fidelitat dels  espectadors 

a posteriors curses.   

- La rendibilitat tant reduïda, o, 

fins i tot, negativa.  

AMENACES 

- Preu elevat establert per les 
empreses externes 
contractades (menjar, begudes) 
pel Circuit. 

- Crisi economicofinancera 
mundial que redueix el poder 
adquisitiu de potencials clients. 

- No inversió d’empreses. 
- Circuits nous a Espanya. 
- Situació geogràfica perifèrica 

d’Espanya dins del continent 
europeu. 

- El terrorisme pot reduir el 
nombre d’espectadors 
estrangers.  

- L’esport del motor es troba 
passat de moda. 
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FORTALESES 

- L’antiguitat que implica 
experiència.  

- Les instal·lacions ben 
considerades pels clients. 

- Bona seguretat. 
- Gran ambient com en el cas de 

“LAS MOTOS LOCAS” 

- La situació a prop de 
Barcelona. 

- El clima. 
- Contribució amb la natura. 
- ISO – 14001ambiental.  
- Millors boxes, segons experts. 
- La corba de La Caixa. 
- Molta diversitat en el traçat. 
- Endeutament reduït que podia 

permetre un marge per realitzar 
noves inversions.  

- Rebuda històrica de diversos 
premis.  

OPORTUNITATS 

- Un dels únics circuits en 
celebrar els Grans Premis de 
Fórmula 1 i Campionats 
Mundials de Motociclisme. 

- Nous projectes del Ajuntament 
de Montmeló com ara la nova 
estació de tren i la creació 
d’una futura àrea comercial.  

- És un escenari de publicitat per 
a empreses.  

- Grans corredors espanyols 
amb un nombre important de 
seguidors.  

- Establiment de noves 
empreses a prop del circuit per 
la proximitat al polígon 
industrial.  

- Pilots creats en el Circuit de 
Catalunya. 
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9. ESTUDI DEL NOMBRE D’ESPECTADORS DEL 

CIRCUIT DE CATALUNYA. 

Un cop hem realitzat la comparació del Circuit de Catalunya amb altres circuits 

coneguts internacionalment i a continuació s’analitza el nombre d’espectadors 

de les seves dues curses primordials, les quals donen molt beneficis al Circuit 

de Catalunya: la Fórmula 1 i el Campionat Mundial de Motociclisme; i també 

d’una cursa mitjanament coneguda, el Gran Premi de Camions.  

9.1. GRAN PREMI DE FÓRMULA 1. 

L’estudi de les visites de la Fórmula 1 m’he tingut que basar en els quatre dies 

de servei que fa el Circuit de Catalunya: el Dijous i el Divendres, on fan 

entrenaments; el Dissabte, on fan la fase classificatòria; i el Diumenge el dia de 

la gran carrera. Per tant, la variació de visites queda així: 

GRÀFIC 13: “Assistències anuals d’espectadors en els quatre dies dels Grans Premis de Fórmula 1” 

 

FONT: Elaboració pròpia 

 Aquí veiem que les assistències en els dies de curses ha sigut, en general, 

creixent, en el qual l’any 2003 s’incorpora un dia per a poder veure els 

entrenaments que es realitzen al Circuit de Catalunya. Però veiem que en 2007 

comença una reducció de quantitat d’espectadors, la qual després analitzarem 

els principals motius.  

 A més s’analitza el nombre d’espectadors de la Fórmula per dies de cursa i 

s’estudia la tendència amb una funció lineal.  
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9.1.1.DIJOUS. 

GRÀFIC 14: “Assistències anuals del Dijous” 

 

FONT: Creació pròpia 

En aquesta gràfica veiem que la tendència de l’assistència dels espectadors en 

aquest dia d’entrenaments és negativa. Com expressa en la funció de la recta, 

en el primer any que es va estrenar aquest entrenament, preveu uns 26.393 

espectadors i, que, any rere any, han anat perdent 161 clients, però aquesta 

predicció no serveix ja que la línea de tendència no explica la variable pel seu 

R2 tant baix.  

9.1.2. DIVENDRES. 

GRÀFIC 15: “Assistències anuals del Divendres” 

 

FONT: Elaboració pròpia 
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Els entrenaments de divendres planteja una línea de tendència creixement. La 

funció de la recta ens mostra que aquest dia d’entrenament estima una 

presència de 21.007 clients al primer any, amb un augment de 2.984 

espectadors anualment, però, també, la funció de la recta no es representativa 

a la variació d’assistències anuals, ja que el seu R2 és molt baix. 

9.1.3. DISSABTE. 

GRÀFIC 16: “Assistències anuals del Dissabte” 

 

FONT: Elaboració pròpia. 

 

També aquesta línea de tendència és positiva, ja que a més anys, més 

espectadors. Aquest fet el podem observar a la recta, la funció de la qual ens 

mostra que el Circuit de Catalunya, va rebre el primer any uns 36.023 

espectadors aproximadament, amb un augment anual d’uns 6.245 de públic. 

Però, la funció de la recta abans explicada, no interpreta bé les variables, ja 

que aquesta línea de tendència té un R2 baix. 
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9.1.4. DIUMENGE 

GRÀFIC 17: “Assistències anuals del Diumenge” 

 

FONT: Elaboració pròpia. 

La línea de tendència de les visites que rep el Circuit de Catalunya en el dia de 

la cursa indica que, en general, l’empresa creix el nombre d’espectadors. Com 

expressa la funció d’aquesta recta, el Circuit de Catalunya en la seva primera 

estrena del 1997 estimava uns 61.315 espectadors, els quals augmenten 5.429 

cada any. Però, amb el càlcul del R2, veiem que la predicció realitzada 

mitjançant la funció de la línea de tendència no serveix per interpretar el 

creixement d’assistències al Circuit de Catalunya en aquest dia, ja que el valor 

del R2 és menor al desitjable (a 0,8) 

9.2.GRAN PREMI DEL MUNDIAL DE MOTOCICLISME. 

El Circuit de Catalunya, en els dies de Gran Premi de Motociclisme, fa, també, 

quatre dies de serveis, similars a la Fórmula 1: el Dijous, el Divendres i el 

Dissabte, en els quals fan els entrenaments; i el Diumenge, on fan la fase 

classificatòria i la carrera.  
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GRÀFIC 18: “Assistències anuals d’espectadors en els quatre dies dels Grans Premis de Fórmula 1” 

 

FONT: Elaboració pròpia 

En aquest diagrama de barres, veiem una variació creixent de visites fins al 

2008, i després hi ha una decadència de visites, com a la Fórmula 1. 

Explicarem quins han estat els seus principals motius.  

A continuació, mostrarem com ha variat la quantitat d’espectadors anualment 

de cada dia de servei amb una funció lineal de predicció.  

9.2.1. DIJOUS. 

GRÀFIC 19: “Assistències anuals del Dijous” 

 

FONT: Elaboració pròpia 
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Aquest dia comença a obrir-se cap al públic l’any 2002, però, a causa de la 

poca assistència de públic, va finalitzar el 2008.En el gràfic anterior, veiem que 

des dels seus inicis, els clients assisteixen menys any rere any. Això el podem 

veure amb la justificació de la funció de la línea, la qual ens mostra que el 

Circuit de Catalunya va començar amb una presència (prevista) inicial de 

11.643 espectadors, i va disminuint aquesta quantitat, és a dir, deixen d’assistir 

uns 214 clients anualment. Però aquest pronòstic no es del tot vertader, ja que 

el R2 és molt baix. 

9.2.2. DIVENDRES.  

GRÀFIC 20: “Assistències anuals del Divendres”. 

 

FONT: Elaboració pròpia. 
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9.2.3. DISSABTE.  

GRÀFIC 21: “Assistències anuals del Dissabte” 

 

FONT: Elaboració pròpia. 

Aquest gràfic justifica que el Circuit de Catalunya ha augmentat cada any 

d’espectadors. La funció de la línea de tendència mostra que aquest fet va 

començar amb uns 18.083 espectadors inicials, i que cada any augmenta uns 

4.050. El pronòstic de les assistències que ha rebut el Circuit de Catalunya per 

any, gràcies a la funció de la línea de tendència, no es del tot representatiu, ja 

que el seu R2 no és tan elevat. 

9.2.4. DIUMENGE. 

GRÀFIC 22: “Assistències anuals del Diumenge” 

 

FONT: Elaboració Pròpia. 
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Aquest últim dia, amb la fase classificatòria  i la gran cursa té un creixement 

positiu d’espectadors, ja que, mitjançant l’expressió de la funció de la línea de 

tendència, especifica que en el 1997, el Circuit de Catalunya va rebre 69.606 

espectadors aproximadament, on cada any augmenten 3.295 persones de 

públic. Però, com que la línea de tendència té un R2 inferior al desitja, els 

pronòstics exposats anteriorment no serveixen. 

9.3.CAMPIONATS DE CAMIONS. 

En aquest esdeveniment, el Circuit realitzat només un dia de servei, el 

diumenge, dia de la competició.  

GRÀFIC 23: “Assistències anuals d’espectadors en els Grans Premis de Camions” 

 

FONT: Elaboració pròpia. 

Com veiem en aquest gràfic, en els anys 2000, 2001 i 2003; aquest Gran Premi 
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9.4.PRINCIPALS MOTIUS DEL DECREIXEMENT D’ASSISTENTS A LES 

CURSES DE MÉS NIVELL.  

Com hem pogut llegit en els apartats anteriors, les tres competicions 

analitzades han tingut una disminució d’espectadors sobre els voltants del any 

2007. Fent un estudi sobre els principals problemes que hi ha hagut durant 

aquesta època, hem arribat a aquestes conclusions:  

 Un dels motius d’aquesta poca assistència d’espectadors, podria ser el 

començament de la crisi econòmica. Aquest fet ha derivat un baix poder 

adquisitiu de la població, fet que ha derivat que molts d’aquests clients no 

pugui assistir als Grans Premis celebrats dins del recinte del Circuit de 

Catalunya. 

 La creació de nous circuits i de Grans Premis dins del territori espanyol, fa 

que els clients es reparteixi pels diferents circuits de la zona. 

 Sorgeix una nova epidèmia, la Grip H1N1 o, conegut vulgarment com, Grip 

A, fa sonar les alarmes a tots els països. Les nombroses mortalitats, i la 

declaració de la Ministra de Sanitat alemana, Ulla Smith, sobre la no 

assistència al Circuit de Catalunya per risc de contagi, fa que part dels 

clients no vinguin a la carrera a l’any 2009.  

 La poca presència d’un campió del món espanyol, fa que aquest esport 

comenci a passar de moda. A causa d’això, part de la població es comença 

a aficionar a altres esports, i deixa de banda les curses de vehicles. 
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10.CRONOLOGIA ESPORTIVA I HONORÍFICA 

En aquest apartat, comentarem quins grans pilots van guanyar un Gran Premi 

celebrat a les instal·lacions del Circuit de Catalunya. Per altra banda, 

observarem l’evolució històrica dels premis ha obtingut l’empresa durant tota la 

seva vida empresarial.  

En els Grans Premis Internacionals de Motociclisme, els campions de cada 

categoria van ser: 

Any 125cc 250cc 500cc / MotoGP 

1992 Ezio Gianola Luca Cadalora Wayne Rainey 

1993 Noboru Ueda Max Biaggi  Wayne Rainey 

1994 Dirk Raudies Max Biaggi  Luca Cadalora 

1995 Haruchika Aoki  Max Biaggi  Álex Crivillé  

1996 Tomomi Manako Max Biaggi  Carlos Checa 

1997 Valentino Rossi Ralf Waldmann Michael Doohan 

1998 Tomomi Manako Valentino Rossi Michael Doohan 

1999 Arnaud Vincent Valentino Rossi Álex Crivillé  

2000 Simone Sanna Olivier Jacque  Kenny Roberts Jr  

2001 Lucio Cecchinello Daijiro Kato Valentino Rossi 

2002 Manuel Poggiali  Marco Melandri Valentino Rossi 

2003 Daniel Pedrosa Randy de Puniet Loris Capirossi 

2004 Héctor Barberá Randy de Puniet Valentino Rossi 

2005 Mattia Pasini  Daniel Pedrosa Valentino Rossi 

2006 Álvaro Bautista  Andrea Dovizioso  Valentino Rossi 

2007 Tomoyoshi Koyama  Jorge Lorenzo Casey Stoner 

2008 Mike Di Meglio  Marco Simoncelli Daniel Pedrosa 

2009 Andrea Iannone  Álvaro Bautista Valentino Rossi 
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Mentre que en els Grans Premis de Fórmula 1, els millors van ser:  

Any Pilot Escuderia 

1991 Nigel Mansell Williams-Renault 

1992 Nigel Mansell Williams-Renault 

1993 Alain Prost Williams-Renault 

1994 Damon Hill Williams-Renault 

1995 Michael Schumacher Benetton-Renault 

1996 Michael Schumacher Ferrari 

1997 Jacques Villeneuve  Williams-Renault 

1998 Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 

1999 Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 

2000 Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 

2001 Michael Schumacher Ferrari 

2002 Michael Schumacher Ferrari 

2003 Michael Schumacher Ferrari 

2004 Michael Schumacher Ferrari 

2005 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 

2006 Fernando Alonso Renault 

2007 Felipe Massa Ferrari 

2008 Kimi Räikkönen Ferrari 

2009 Jenson Button Brawn-Mercedes 

Ja observats quins campions hi ha hagut en els Grans Premis disputats en el 

Circuit de Catalunya, donarem pas als premis que ha rebut l’empresa, gràcies 

al seus serveis.  

Aquest premis comencen l’any 1992, on l’Associació de Pilots del Mundial de 

Motociclisme (l’IRTA), premia al Circuit de Catalunya per organitzar el millor 

gran premi de l’any.  

Tres anys després, Dorna premia a l’empresa pel Gran Premi de Motociclisme.  

L’any 1998, l’Escola Universitària Intur de Granollers, el premia per a la 

Promoció del Turisme.  
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Al següent any, la Fundació Barcelona de Promoció atorga al Circuit de 

Catalunya el premi a la Promoció Internacional de Barcelona.  

Dos anys més, un altre cop l’IRTA premia a l’empresa per organitzar el millor 

Gran Premi de la temporada.  

Al 2002, rep el Premi de Gebta Espanya (Guild of European Business Travel 

Agences).  

L’any següent, rep, un altre premi que el fa confirmar com el Mundial de 

Fórmula 1 més ben organitzat de la temporada. 
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11.- CONCLUSIONS.  

La finalitat d’aquest treball era demostrar si el poble de Montmeló es beneficia 

dels serveis que ofereix el Circuit de Catalunya. 

En primer lloc, l’Ajuntament de Montmeló rep un impost de 300.000 euros 

anuals de l’empresa Circuit de Catalunya, a més un altre impost de les petites 

tendes que s’estableixen durant els dies de Grans Premis celebrats al Circuit 

de Catalunya. 

Per altra banda, hi ha l’increment de vendes de productes o prestació de 

serveis que obté els establiments com ara els bars/restaurants existents en 

aquesta població. 

Per tant, Montmeló es beneficia econòmicament dels serveis que ofereix el 

Circuit de Catalunya. A més, el Circuit de Catalunya, intenta beneficiar al poble 

de Montmeló, creant activitats exclusives per aquest, com ara el cinema a la 

fresca, la bicicletada, la caminada, …  És a dir, el Circuit de Catalunya, intenta 

ajudar al poble de Montmeló mitjançant la seva popularitat, i el seu enginy de 

crear activitats.  

Però, Montmeló beneficia al Circuit de Catalunya? Aquesta resposta és 

incorrecta, ja que amb l’intent del Circuit de Catalunya per introduir al poble de 

Montmeló dins de les seves activitats, com ara la creació del Cinema a la 

fresca, ha estat criticada per la població mitjançant la poca assistència a aquest 

fet, les crítiques del preu del servei, …  

Per tant, amb les ajudes que ofereix al Circuit de Catalunya, a fi d’integrar 

activitats populars en les seves instal·lacions i, a més, treure un petit benefici 

d’aquest esdeveniment, no són acceptades encara pel poble de Montmeló, que 

encara no ha reconegut la gran popularitat que crea el Circuit de Catalunya.  

Al mig, es troba a l’Ajuntament de Montmeló, el qual vol relacionar aquest dos 

elements ben distanciats, mitjançant uns projectes de millora de les 

instal·lacions del municipi, com ara un nou centre comercial, o la nova estació 

Nord del poble.  
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Però aquests projectes van estar replantejats fa temps, els quals si encara 

tarden més temps en construir-se, el Circuit de Catalunya i el poble de 

Montmeló, poden arribar a estar encara més distanciats, fets que podria acabar 

amb polèmica entre aquests dos elements importants de Montmeló.  

En conclusió, el Circuit de Catalunya beneficia al poble de Montmeló mitjançant 

béns econòmics i lúdics, gràcies al gran renom que crea aquesta empresa dins 

del món del motor, però la població, no ajuda ni reconeix els fets que realitza 

aquesta gran empresa, els quals els intenta unir l’Ajuntament de Montmeló. 


