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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULA LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC, DELS SERVEIS D’AUDITORIA DE VERIFICACIÓ DE
DESPESES DEL PROJECTE ENI CBCMED A_A.1.3_0210 Med Pearls IMPLEMENTAT
PER L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME
1. OBJECTE DEL CONTRACTE.
Realització dels serveis de verificació de despeses del projecte A_A.1.3_0210 ENI
CBCMED Med Pearls que implementa l’Agència Catalana de Turisme (ACT).
L’Agència Catalana de Turisme ha d’enviar a l’Autoritat de Gestió del programa i a la
Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda , 3 informes de
verificació de despeses (1 per any d’implementació del projecte) en virtut de la regulació del
programa ENI CBCMED.
L’objecte de la verificació són els informes financers produïts per l’Agència Catalana de
Turisme on es declaren despeses i ingressos del projecte i es busca el reemborsament de la
part elegible d’aquella despesa, a més de comprovar el respecte del principi de no producció
de beneficis (non-profit rule).
En aquest cas i sent l’Agència Catalana de Turisme cap de fila del projecte, l’auditor
seleccionat també elaborarà amb l’ajuda de la plataforma MIS un informe consolidat que inclou
els resultats d’auditoria de tots els socis.
2. CONDICIONS TÈCNIQUES.
2.1 Normativa d’aplicació i abast dels treballs d’auditoria.
L’auditor seleccionat haurà de complir amb el que estableix l'article 32 del Reglament nº
897/2014 que regula les estructures d'auditoria i de control dels programes de cooperació
transfronterera de l'Instrument Europeu de Veïnatge (ENI).
Així mateix, l’auditor executarà les tasques de verificació de despeses d’acord amb els
procediments i les plantilles annexes a aquests plecs tècnics i/o d’acord amb qualsevol
actualització posterior emesa per l’Autoritat de Gestió del Programa Europeu ENI CBCMED o
per la seva Secretaria Tècnica.
Es considerarà que els documents següents formen, es llegeixen i s'interpreten com a part
d'aquest contracte d’auditoria:
 Annex 1: Descripció del procediment de verificació de despesa i ingressos
(Expenditure and revenue verification procedure);
 Annex 2: llista de verificació de control (control check-list);
 Annex 3a: plantilla d’informe individual (template of individual report)
 Annex 3b: plantilla d’informe consolidat (template of consolidated report)
 Annex 4: llista de plantilles de resultats d’auditoria (template list of findings);









Annex 5: plantilla d’informe sobre sospita de frau i/o frau demostrat (template of
report on suspected and/or established fraud)
Annex 6: Manual per a la gestió de subvencions (Handbook for sub-grants
management)
Annex 7: Document de treball “llistat de contractes” (List of contracts)
Annex 8: Sol·licitud de validació formal de l’auditor (veure secció 2.4)
Annex 9: Llistat de criteris de validació formal (veure secció 2.4)
Annex 10: Model de compromís de l’auditor (veure secció 2.4)
Annex 11: Llista de control per a la validació formal de l’auditor (veure secció 2.4)
(First Level controller designation check-list)

El pressupost màxim de despesa del projecte per a l’Agència Catalana de Turisme per als
36 mesos d’implementació del projecte és d’un total de 671.187,00€ els quals inclouen una
partida per a subvencions en cascada.
Per tant, una part de les despeses a verificar correspon a les subvencions en cascada
previstes en el projecte. El pressupost màxim previst destinat a subvencions en cascada per
part de l’Agència Catalana de Turisme és de 146.000€
En el cas de subvencions en cascada en les que la subvenció respon al reemborsament de
costos elegibles efectius, aquests costos es consideraran part de l’informe financer de
l’Agència Catalana de Turisme que ha de verificar l’auditor. (Veure Annex 6)
En el cas de subvencions en cascada seguint el mètode de costos simplificats (veure Annex
6) l’auditor seguirà els procediments i actualitzacions indicats per l’Autoritat de Gestió del
Programa Europeu ENI CBCMED o per la seva Secretaria Tècnica. Sense ànim de ser
exhaustius verificarà els següents punts:
a) la justificació sobre l'adequació d'aquest tipus de finançament pel que fa a la
naturalesa dels projectes, així com els riscos d'irregularitats i fraus i de costos de
control;
b) identificació dels costos o categories de costos coberts per sumes forfetàries (lump
sums), costos unitaris o finançament de tipus flat-rate, que deuen excloure els costos
no elegibles;
c) descripció dels mètodes per determinar les sumes forfetàries (lump sums), costos
unitaris o finançament de tipus flat-rate, i les condicions per garantir raonablement
que es compleixen la norma de no producció de benefici (no-profit rule) i els principis
de cofinançament, i que s’evita el doble finançament.
Els informes financers i la verificació de les despeses i ingressos a emetre per l’auditor son
aquells requerits per l’Autoritat de Gestió del Programa Europeu ENI CBCMED i estan
vinculats als tres períodes de referència del projecte:
- 1 de setembre de 2019 - 31 d’agost de 2020
- 1 de setembre de 2020 - 31 d'agost de 2021
- 1 de setembre de 2021 - 31 d'agost de 2022
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2.2 Desenvolupament i coordinació dels treballs d’auditoria.
L’idioma del contracte i totes les comunicacions escrites, incloent-hi els informes, entre
l’auditor i l’ACT serà l’anglès per requeriments del programa ENI CBCMED.
L’Auditor és responsable de realitzar els procediments acordats descrits a l’Annex 1 amb la
deguda cura i el ple respecte del codi ètic que s’indica en aquest annex, així com de presentar
els informes que allí s’indiquen, a l’ACT. Es realitzaran els passos requerits de validació a la
plataforma per realitzar els informes narratius i financers del projecte (MIS) tal i com s’indica
en les instruccions del programa ENI en Annexes.
L’Auditor enviarà els informes de verificació de despeses i ingressos en anglès, a l’Agència
Catalana de Turisme amb els seus annexos, segons les plantilles i els procediments
establerts pel Programa ENI.
A més a més, donat que l’Agència Catalana de Turisme és cap de fila del projecte, l’auditor
redactarà un informe consolidat per a cada període de referència (Annex 3b), on inclourà els
resultats de la verificació realitzada per tots els auditors dels diferents socis de projecte en
els seus informes individuals de verificació de despeses i ingressos.
Per tal de preparar aquest informe consolidat, l’auditor tindrà accés a la plataforma MIS on
tots els socis reporten les seves despeses i on s’inclouran els informes d’auditoria de cada
soci.
Amb posterioritat, els informes financers i els informes de verificació de despeses i ingressos
seran revisats per l'Autoritat de gestió i la Secretaria Tècnica Conjunta, amb el suport dels
Punts de Contacte de Control nacional.
L’Auditor deurà assistir a les formacions i reunions online específiques per a auditors
organitzats pels òrgans del Programa competents. L’Autoritat de Gestió del Programa ENI
pot sol·licitar la rescissió del contracte amb els auditors que no assisteixin a aquests
esdeveniments.
L’Autoritat de Gestió també té el dret a exigir la substitució de l’auditor en cas d’identificar
errors substancials en la realització de les tasques. Això també suposaria la rescissió del
contracte de l’auditor.
2.3. Terminis d’execució de l’auditoria i lliurament dels informes.
Els informes de verificació de despeses i ingressos s’executaran a partir del final de cada
període de referència (a partir de 1 de setembre de 2020, 1 de setembre de 2021 i 1 de
setembre de 2022) i es lliuraran conforme a les condicions descrites al Annex 1: Descripció
del procediment de verificació de despesa i ingressos (Expenditure and revenue verification
procedure) per complir els terminis d’entrega establerts pel programa ENI CBCMED (3 mesos
des del final de cada període de referència).
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En el supòsit de que l’Autoritat de Gestió, la Secretaria Tècnica Conjunta o els Punts de
contacte de control tinguin algun dubte sobre les troballes indicades a l’informe de verificació
de despeses i ingressos, l’auditor rebrà una sol·licitud d’aclariment mitjançant a la qual es
respondrà en un màxim 7 dies naturals.
Els informes i la documentació que se’n derivi dels treballs d’auditoria s’ha de lliurar a la
persona responsable de contracte a l’ACT, en anglès en els formats establerts pel Programa
ENI així com en format pdf amb signatura digital.
2.4. Descripció de l’equip de treball, qualificació i experiència professional.
L’Auditor haurà d’acreditar estar en exercici inscrit al ROAC, amb una experiència professional
mínima de cinc (5) anys en treballs d’auditoria i la seva participació en tres (3) auditories de
projectes finançats per fons europeus, en els darrers tres (3) anys
L’adjudicatari, prèviament a la formalització del contracte, haurà de presentar el
currículum vitae de l’Auditor. Aquest últim document a efectes d’acreditar
l’experiència professional requerida, així com el certificat acreditatiu d’inscripció en el
ROAC.
També prèviament a la formalització del contracte i en conformitat amb els procediments del
Programa ENI CBCMED, una proposta de validació formal s’adreçarà al Ministerio de
Hacienda - Subdirección General de Cooperación Territorial Europea per sol·licitar
l’aprovació de la designació de l’auditor. En aquesta proposta s’adjuntaran els documents
degudament complimentats també inclosos en Annexes:
 Annex 8: Sol·licitud de validació formal de l’auditor (veure secció 2.4)
 Annex 9: Llistat de criteris de validació formal (veure secció 2.4)
 Annex 10: Model de compromís de l’auditor (veure secció 2.4)
 Annex 11: Llista de control per a la validació formal de l’auditor (veure secció 2.4)
(First Level controller designation check-list)

2.5 Pressupost base de licitació.

El pressupost base de licitació és de 10.583,52 € euros IVA inclòs, per a la duració
total del contracte objecte de la licitació.
Any

PBL

2020
2021
2022

3.527,84 €
3.527,84 €
3.527,84 €

PBL eventual
pròrrogues

PBL eventual
modificacions

SUMA
3.527,84 €
3.527,84 €
3.527,84 €

TOTAL

10.583,52 €

4

2.6 Forma de pagament.
El pagament dels serveis es farà en tres pagaments, cadascun de 1/3 del valor total del
contracte, associats a la validació per part de l’Autoritat de Gestió de cadascun dels tres
informes de verificació de despeses i previ enviament de la factura segons les condicions
que estableix la llei 25/2013, de 27 de desembre, que regula l’obligació de presentació de
factura electrònica a les Administracions Públiques.
La documentació a lliurar en cada informe és la requerida pel programa ENI CBCMED tal i
com s’indica en els annexes.
3. Criteris de Valoració.
3.1 Criteris avaluables automàticament (objectius):
Criteris / subcriteris
Preu del servei

Punts (%)
100

Les ofertes que es presentin amb un preu superior al pressupost de licitació quedaran
excloses.
Les ofertes seran puntuades rebent la màxima puntuació l’oferta més baixa i la resta
disminuint la puntuació proporcionalment a l’augment de les respectives ofertes,
d’acord amb la següent fórmula:

Punts licitador = 100 x millor oferta / Oferta a avaluar

4 Responsabilitat
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i les prestacions portades
a terme, així com dels possibles perjudicis per a l’ACT o tercers com a resultat de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del
contracte. Així mateix, el contractista ha de respondre directament i solidàriament en relació
amb l’Agència i davant de tercers pels danys i perjudicis que es derivin de l’incompliment
de les seves obligacions.

Cap de Projectes Europeus
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