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OCUPACIÓ 
Aquest 2022, el Circuit tanca la temporada amb un 89% d'ocupació, amb un total de 325 dies 
d'activitat. La xifra total es pot desglossar en 232 dies de lloguers i 93 dies de competició. S'han 
invertit 31 dies per a la realització d'obres i tasques de manteniment i només hi ha hagut 9 dies 
sense cap tipus d'activitat. El 89% d'ocupació d'enguany –amb els 325 dies d'activitat– milloren els 
registres de les últimes temporades, i se situa en la xifra més alta dels últims sis anys, superant fins 
i tot l'ocupació d’abans de la pandèmia.
L'aposta del Circuit de Barcelona-Catalunya és, any rere any, la de generar oportunitats, i ho fa sent 
un espai capaç d'albergar multitud d'esdeveniments, així com oferint tot tipus de solucions per la 
diversitat d'espais dels quals disposa. Aquesta polivalència permet celebrar tot tipus d'activitats, 
que van més enllà de l'activitat esportiva sobre la pista.
En aquesta mateixa direcció, el mes d'octubre passat es va presentar el Pla Estratègic del Circuit, 
que té com a objectiu fer-lo més sostenible ambiental i econòmicament, amb una clara aposta per 
la innovació, la digitalització, i perquè es converteixi en una infraestructura clau per a la indústria 
del país oberta a tota mena d'activitats i esdeveniments.
Després de 12 intensos mesos, la pista catalana ha ofert les seves instal·lacions per a múltiples 
experiències com ara entrenaments privats i col·lectius (de competicions automobilístiques, 
motociclistes i ciclistes), jornades d'incentius i de formació, cursos de conducció, filmacions, 
presentacions, esdeveniments, visites educatives, fires i moltes altres activitats que proporcionen 
una visió polièdrica del món del motor a qualsevol col·lectiu, no només als aficionats.
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El Circuit de Barcelona-Catalunya ha obert les seves portes a un total de 587.717 assistents 
aquest 2022, el que suposa un gran increment respecte a la tendència dels últims anys. De fet, es 
tracta de la segona xifra més alta en els darrers 10 anys, només superada per la del 2013 (618.896).
L'esdeveniment que ha congregat a més públic ha tornat a ser el FORMULA 1 PIRELLI GRAN 
PREMIO DE ESPAÑA 2022, amb un total de 277.836 assistents durant els quatre dies de l'esdeve-
niment. El diumenge van ser 121.667 les persones que van assistir al Circuit. El GP d'Espanya de 
Formula 1®, a més, va viure un fet històric, penjant el cartell d’ “entrades esgotades” pràcticament 
dos mesos abans de l'esdeveniment. Es tracta de la quarta edició amb més assistència de la 
història del Circuit de Barcelona-Catalunya, només superada per les edicions de 2008, 2007 i 2006.
En segon lloc, el segueix el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP™, amb 111.574 
assistents en tres dies, 60.068 aficionats només el diumenge. En tercera posició en el que a assis-
tència es refereix es troba el Catalunya WorldSBK Round. Van ser 28.898 les persones que van 
passar pel Circuit en el còmput dels tres dies d'activitat. 
Seguint la línia dels tres mundials anteriors, hi ha hagut un quart que va congregar a 15.173 per-
sones: el World RX of Catalunya juntament amb la primera edició de la fira e-Mobility Experien-
ce. El Racing Weekend i el Festival de la Velocidad de Barcelona-Legado María de Villota 
tanquen aquesta llista d'esdeveniments amb més assistents, rondant els 10.000 en tots dos casos.

ASSISTÈNCIA
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Aquest 2022, la FIA ha triat el Circuit de Barcelona-Catalunya com el millor organitzador de la 
temporada d'entre totes les pistes que han celebrat una prova del Campionat del Món FIA de Rally-
cross. Durant la gala de lliurament de premis de la FIA, la pista catalana va ser guardonada gràcies 
a l’organització simultània el passat mes d’octubre de la primera cursa 100% elèctrica del campio-
nat, el World RX of Barcelona-Catalunya, juntament amb la primera edició de l’e-Mobility Expe-
rience, fira dedicada a la mobilitat elèctrica. 

Tots dos esdeveniments es van conjugar a la perfecció per a oferir un cap de setmana d'esport i oci 
centrat en la mobilitat verda i en el desenvolupament dels reptes que actualment es presenten.

PREMI A LA MILLOR ORGANITZACIÓ PEL WORLD RX OF
BARCELONA-CATALUNYA  
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REPERCUSSIÓ PREMSA ESCRITA
L'interès que desperten les activitats celebrades al Circuit de Barcelona-Catalunya és cada vegada 
més gran. A nivell mediàtic, el traçat mundialista s'ha convertit en el protagonista de milers de 
pàgines en la premsa escrita, no només per la quantitat i la qualitat dels certàmens esportius que 
el visiten, sinó per la varietat d'activitats albergades.

Segons dades d’Onclusive (abans Kantar Media), el Circuit ha obtingut un impacte en premsa escri-
ta de 8.201.242 €. Aquesta és la segona xifra més alta registrada en els darrers anys, només supera-
da per la del 2019 (10.273.978). A més, suposa un increment de més d'un milió i mig respecte al 
2021 (6.757.556 €). Aquesta tendència ascendent es dona des de 2016 (4.491.816), i en tan sols uns 
anys l'interès mediàtic –i en conseqüència el seu impacte– s'ha duplicat.

Les peces periodístiques publicades sobre temes relatius al Circuit i a la seva activitat també han 
incrementat, amb un total de 1.657 notícies que han vist la llum, davant de les 1.555 de l'any passat.

BALANÇ TEMPORADA 2022

2020 7.282.412 €

2021 6.757.556 €

2018 8.127.087 €

2022 8.201.242 €

2019 10.273.978 €



En la seva declaració de propòsits i valors, el Circuit basa el seu desenvolupament en l'equilibri 
entre la protecció i la millora del medi ambient i el respecte i el benefici social i econòmic, sota la 
premissa de gestió 3C del CirCuitCat: Consciència, Compromís i Coherència.

El compromís del Circuit amb la sostenibilitat s'ha vist reforçat aquest 2022 després de ser nome-
nat el traçat més sostenible del món en l'estudi "Racing towards a sustainable future. A review of 
the sustainability performance of international racing circuits" de la consultora italiana Right Hub, 
que analitzava 96 circuits de tot el món. El Circuit també s'ha convertit en el primer circuit del món 
l'activitat del qual ha certificat per Bureau Veritas el seu Sistema de Gestió de la Responsabilitat 
Social Corporativa alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

Amb l'objectiu de ser motor de canvi cap a una economia sostenible, el Circuit ha promogut 
accions que han acompanyat els esdeveniments esportius com l'ús d'energia 100% d'origen reno-
vable; la promoció de l’ús del transport públic als grans esdeveniments a través d’acords amb 
Renfe i Sagalés; el foment de l’ús del vehicle elèctric disposant de punts de recàrrega dins de les 
instal·lacions i amb el lloguer de generadors sostenibles; l'economia circular en la gestió de 
residus; la donació de 4.680 kg d'excedents alimentaris dels equips a la Fundació El Xiprer, un men-
jador social de la comarca; la cura forestal sostenible del bosc del Circuit; i la celebració d’esdeve-
niments solidaris com el Cheers4U, el Gran Premi Fundació Isidre Esteve o les Voltes Solidàries per 
La Marató de TV3. 

MÉS COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT
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El passat mes d’octubre es va presentar el Pla Estratègic del Circuit, que té per objectiu fer-lo més 
sostenible ambientalment i econòmicament, amb una clara aposta per la innovació, la digitalitza-
ció, i perquè esdevingui una infraestructura clau per a la indústria del país. Per tal de modernitzar i 
adaptar el Circuit a les noves necessitats s’ha dissenyat un pla d’inversió de prop de 30 milions d’eu-
ros fins al 2024.

El nou pla pretén convertir el Circuit de Barcelona-Catalunya en el líder del compromís mediambien-
tal i en les transformacions que aquest tipus d'equipaments han de dur a terme davant l'emergència 
climàtica. Actualment, el Circuit ja és un referent a nivell mundial pel seu compromís amb la sosteni-
bilitat i el respecte del seu entorn, però l'objectiu és anar més enllà.

A més de la sostenibilitat ambiental, el pla també aposta per la diversificació per a generar nous 
ingressos. L'objectiu, doncs, és millorar la generació directa de recursos econòmics i ser més eficient 
de la mà de la digitalització. Més enllà dels 4.675 metres de pista, el Circuit disposa de 25 hectàrees 
d'àrees verdes que possibiliten l'organització d'esdeveniments singulars vinculats al món de l'entre-
teniment i l'oci saludable. En aquest sentit, la capacitat organitzativa i l'experiència en la celebració 
d'esdeveniments de masses és un valor afegit del Circuit a l'hora de poder diversificar les línies de 
negoci durant tot l'any.

Així mateix, el Circuit es convertirà en una eina de dinamització de la indústria i de la innovació 
tecnològica a Catalunya, especialment la vinculada a la mobilitat verda i l'automoció, que s'enfron-
ta al repte de la descarbonització de la seva producció. Una eina alineada amb l'objectiu del Govern 
de la Generalitat de Catalunya de reindustrialitzar Catalunya.

El Pla defineix 5 actuacions per a aprofitar la singularitat de l'emplaçament:
 

UN NOU PLA ESTRATÈGIC
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Reindustrialització, transició cap a la mobilitat sostenible i 
digital i indústria 4.0 en el sector de l'automòbil.
Fires, congressos i turisme de negocis.
Esdeveniments singulars vinculats a la música en viu.
Activitats per a potenciar esdeveniments esportius diversos 
com el ciclisme, escalada o el running.
e-Sports. 

1

2
3
4

5



Després d'un any intens de tornada a la normalitat i de ple funcionament, el Circuit de Barcelona-Ca-
talunya ha dissenyat un calendari encara més complet. El curs esportiu del 2023 comptarà amb un 
total de 17 esdeveniments que contemplen disciplines molt diferents i alguns dels millors campio-
nats del món de la competició.

Els aficionats podran gaudir de quatre cites amb certàmens mundials: el Catalunya WorldSBK 
Round (5-7 maig), el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2023 (2-4 juny), el Gran Premi Mons-
ter Energy de Catalunya de MotoGP™ (1-3 setembre), i la gran novetat, el FIA ETCR- eTouring Car 
World Cup (7 i 8 d’octubre).

El FIA ETCR compta amb dues temporades de vida i amb pilots com Mattias Ekström, el campió del 
món de turismes, Mikel Azcona, Jordi Gené, o el vigent campió Adrien Tambay amb el Cupra e-Racer. 
En el seu tercer any trepitjarà terres catalanes per primera vegada i ho farà el mateix cap de setmana 
que la segona edició de l’e-Mobility Experience, una fira de caràcter experiencial que pretén ser 
referent del sud d'Europa en el que a mobilitat elèctrica es refereix. Compta ja amb l'experiència de 
l'edició de 2022, la qual va resultar ser tot un èxit.

Com de costum, les curses amb segell propi del Circuit també seran presents durant el mes de juliol 
amb les 24 Hores de Catalunya de Motociclisme i les 24H BiCircuit, i al setembre amb les 24 Hores 
de Barcelona d'Automobilisme-Trofeu Fermí Vélez.

Les proves internacionals de motociclisme i automobilisme tampoc faltaran. Les European Le Mans 
Series seguiran sense perdre's la seva cita amb el Circuit i obriran la temporada a finals d’abril, no 
només amb la primera cursa de l’any sinó també amb els entrenaments oficials. Tampoc ho farà el 
FIM Junior GP (15 i 16 de juliol). 

Al maig de 2023 se celebrarà un esdeveniment molt especial i màgic per a petits i grans, l'Espíritu de 
Montjuïc, que aglutinarà diversos campionats en un mateix cap de setmana, com també ho farà el 
Festival de la Velocidad de Barcelona el mes d'octubre, destacant el GT World Challenge. L’Inter-
national GT Open tornarà a tancar temporada en territori català el mes d’octubre.

Els amants de la competició nacional també trobaran caps de setmana d'allò més emocionants 
gràcies al Racing Weekend, el GT-CER o els Campionats de Catalunya de Motociclisme i Automobi-
lisme, entre altres.

EL CALENDARI DE LA TEMPORADA 2023
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MAIG

JUNY

JULIOL

SETEMBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

ABRIL

OCTUBRE

* Subjecte a canvis

CALENDARI
ESPORTIU
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