PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Tipus d’expedient: Serveis
Títol: Auditoria financera sobre els comptes anuals de Ports de la Generalitat
Objecte: El que s’indica a les clàusules adjuntes
Termini: La durada d’aquest contracte serà de tres anys i la possibilitat d’un any de pròrroga.
El període s’iniciarà l’1 d’octubre de 2019 fins al 30 de setembre de 2022.
En cas de pròrroga, com a màxim serà d’1 any, fins el 30 de setembre de 2023.
Lloc de lliurament: Oficines de Ports de la Generalitat.
Pressupost base de licitació: 44.837,39 € (37.055,70 € + 7.781,97 € (21% IVA)), per 3 anys
de servei.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CLÀUSULA PRIMERA: OBJECTE
Aquest contracte té per objecte la realització dels serveis d’auditoria financera dels comptes
anuals i la liquidació pressupostària referents als exercicis 2019, 2020 i 2021 de PGC, entitat
adscrita a l’Administració de la Generalitat, i que de conformitat amb el que disposa l’article
71 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, resta subjecte al control financer.
Les actuacions de control financer han de comprendre una auditoria financera, a fi de
comprovar que l’actuació de l’entitat s’ha ajustat a la legalitat vigent i a les directius del Govern
i del departament competent en matèria de finances que li siguin aplicables.
CLÀUSULA SEGONA – DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
El servei a realitzar consisteix en auditar els comptes de PGC que comprenen el balanç de
situació a data 31 de desembre de cada anualitat a auditar, el compte de pèrdues i guanys,
l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, la Memòria, la liquidació
pressupostària, el romanent de tresoreria i avaluar si la situació fiscal davant la Hisenda
Pública s’ajusta a la legalitat, i determinar les possibles contingències fiscals i tots aquells
punts que es fixin en el seu cas per la Generalitat de Catalunya.
Els treballs contractats han de tenir com a resultat l’emissió d’un informe que, a partir de
l’anàlisi mitjançant tècniques de revisió i verificació de la documentació econòmica, comptable,
patrimonial i pressupostària de PGC, reflecteixi el grau de fidelitat d’aquesta documentació al
representar la seva situació econòmica, patrimonial i financera; determinar si els comptes es
presenten adequadament de conformitat amb la normativa que sigui d’aplicació; avaluar si la
situació fiscal davant la Hisenda Pública s’ajusta a la legalitat i determinar les possibles
contingències fiscals; revisar la liquidació pressupostària i el pla d’actuació anual, i finalment
efectuar recomanacions i suggeriments que tendeixin a una millora en la gestió dels fons.
Per a una millor presentació de la proposta tècnica i econòmica es facilita el següent link de
connexió al portal de la transparència de PGC on es poden obtenir dades relatives als comptes
anuals d’exercicis anteriors i a altra informació com el PAIF 2019-2022:
http://ports.gencat.cat/transparencia/comptes-auditats/
CLÀUSULA TERCERA – EXECUCIÓ I LLIURAMENT D’INFORMES
Els treballs a realitzar per l’empresa adjudicatària, a excepció de l’elaboració dels informes,
es portaran a terme, per a una millor operativitat i consulta de la informació, en les oficines
centrals del PGC al carrer Doctor Roux, 63 de Barcelona. A aquests efectes les persones
destinades a l’execució dels treballs disposaran de l’espai físic de treball suficient així com de
mobiliari i les connexions elèctriques i informàtiques adients.
L’empresa adjudicatària d’aquest contracte podrà lliurar a PGC informes de seguiment dels
seus serveis tant de la fase preliminar com de la fase final i sempre que li siguin requerits.
L’informe final d’auditoria de cadascun dels exercicis econòmics previstos en aquest contracte
es lliurarà a PGC preferentment la primera setmana del mes de març de l’any següent signat
per l’auditor de comptes i segellat pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
Aquest informe es lliurarà signat electrònicament en suport digital.

CLÀUSULA QUARTA. DIRECCIÓ DELS TREBALLS I CONTROL DE QUALITAT
S’establiran un mínim de tres reunions amb l’equip adjudicatari d’aquesta contractació i l’equip
designat per PGC, una abans de l’inici de les actuacions del treball d’auditoria, una altra durant
l’execució, i una abans de l’emissió de l’informe, després de la revisió de les propostes
d’informe dels auditors per part de l’equip designat. La responsable de l’Àrea
economicofinancera, amb l’objecte de garantir una correcta execució del contracte, podrà
exigir a l’auditor contractat els següents requeriments:







Aprovació prèvia dels programes de treball per part del responsable del contracte i del
calendari de reunions a efectuar amb l’auditor extern.
Revisió, discussió i aprovació del contingut dels programes de treball que aporti
l’auditor. Així mateix podrà modificar els programes de treball que elabori aquest en tot
allò que consideri necessari, per tal d’adaptar el contingut del treball als requeriments
que són exigibles en aquest tipus d’actuacions de control.
Establir l’abast i els criteris generals de revisió, així com el sistema de seguiment i
control que permeti obtenir informació permanent del grau d’execució dels treballs.
Tindrà la facultat de revisar els treballs dels equips d’auditoria quan ho consideri
convenient, o quan ho sol·liciti el cap d’equip, a l’objecte de determinar si s’estan
realitzant els treballs adequadament. Podrà exigir la realització de proves addicionals
a les inicialment previstes quan es consideri necessari per aconseguir els objectius de
control i, requerir a l’auditor perquè modifiqui o complementi els treballs realitzats quan
consideri que no s’estan realitzant amb la qualitat o l’abast necessari per permetre el
compliment dels objectius del control.
El manteniment d’un contacte regular amb el personal de la societat d’auditoria per a:
· Poder realitzar un seguiment constant del progrés del treball, d’acord amb el
calendari aprovat.
· Efectuar seguiment dels problemes i riscos que es detectin.
· L’auditor extern contractat està obligat en tot moment a facilitar l’accés per a
consulta, d’extracció i de còpia de documents a les aplicacions informàtiques
que s’hagin utilitzat per organitzar el treball.
· L’esborrany de l’informe serà sotmès al responsable del contracte per al seu
examen, prèviament a la seva signatura per part de l’auditor i aquesta podrà
sol·licitar ampliacions o precisions complementaries sobre qualsevol extrem.
· La responsabilitat de l’execució dels treballs i l’obtenció de l’evidència
adequada i suficient, d’acord amb els procediments d’auditoria generalment
establerts, correspon a la societat d’auditoria contractada per a la realització
dels treballs.

CLÀUSULA CINQUENA – CONTINGUT DE L’INFORME
D’acord amb la normativa vigent en el marc de les auditories d’entitats del sector públic, de
conformitat amb la norma tècnica sobre els informes d’auditoria de comptes anuals d’11 de
novembre de 2013, l’informe d’auditoria financera dels comptes anuals a lliurar per
l’adjudicatari contindrà, almenys, les dades següents:




Identificació de l’entitat pública, exercici al qual corresponen els comptes anuals i l’òrgan
de control que ha realitzat els treballs.
L’informe haurà d’estar signat i datat.
Haurà de constar de les seccions següents:



Introducció

Inclourà la competència en la realització de l’auditoria financera i la responsabilitat dels gestors
en la presentació de la informació financera.
Identificarà l’òrgan competent per a realitzar l’auditoria financera i en virtut de quin mandat o
competència s’efectua.
Es redactarà un paràgraf que reculli expressament la responsabilitat dels gestors en la
formulació i presentació dels comptes anuals i en el control intern que suporta la seva
confecció, i es farà constar la nota de la memòria on consti el règim comptable i on es
descriguin els principis comptables i pressupostaris que li siguin d’aplicació a l’entitat auditada.
S’indicaran els documents que integren els comptes anuals objecte de l’auditoria financera,
entre els quals s’inclouen la liquidació del pressupost.


Objectiu i abast del treball: Responsabilitat dels auditors

Aquesta secció, que s’ha d’identificar amb la responsabilitat del auditors, ha de fer menció
expressa de:
Amb caràcter general, l’objecte de l’auditoria financera és expressar una opinió sobre si els
comptes anuals representen en el seu conjunt la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera, dels resultats de l’entitat, dels fluxos d’efectiu i de l’execució del pressupost, de
conformitat amb les normes i principis comptables i pressupostaris que li són d’aplicació i si
contenen la informació necessària per a la seva interpretació o adequada comprensió.
En el cas d’organismes i entitats subjectes al Pla General de Comptabilitat Pública amb
pressupost de despesa de caràcter limitatiu, l’objectiu inclou la verificació que l’entitat ha
complert, amb la normativa pressupostària específica que li és aplicable, en especial, el
compliment de les regles pressupostàries de limitació quantitativa, qualitativa i temporal, i les
relatives a modificacions pressupostaries.
En el cas d’organismes i entitats subjectes al Pla General de Comptabilitat, l’objectiu inclou la
verificació que l’entitat ha complert, amb la normativa pressupostària específica que li és
aplicable, en especial, el compliment del que disposen les instruccions conjuntes de 15 de
juliol de 2009 i les bases d’execució pressupostària aprovades per l’entitat.


Opinió

L’auditor expressarà de forma clara i precisa la seva opinió sobre si els comptes anuals, en el
seu conjunt, expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’entitat a la
data de tancament de l’exercici, així com els resultats de les seves operacions, dels fluxos
d’efectius i de l’execució del pressupost, de conformitat amb el marc normatiu que li sigui
d’aplicació.


Altres qüestions de l’informe d’auditoria financera

Aquests elements que no afecten a l’opinió són paràgrafs d’èmfasi, paràgrafs d’altres
qüestions i paràgrafs que contenen informació sobre altres requeriments legals o
reglamentaris.
Addicionalment, l’auditor emetrà una carta de recomanacions, que doni compliment a
l’obligació de comunicar les debilitats significatives detectades per l’auditor durant l’execució
del seu treball, en l’avaluació dels sistemes de control intern, i que reculli l’avaluació respecte

del compliment de les normes, disposicions i directrius que li siguin d’aplicació, dels actes, les
operacions i els procediments de gestió, de la correcta realització i aplicació dels ingressos i
despeses i de l’adequació als fins establerts de l’Entitat, a més de propostes de millora i altres
aspectes que consideri d’interès i qualsevol altre informe legalment exigible.
CLÀUSULA SISENA- FACTURACIÓ DELS TREBALLS
L’empresa adjudicatària, per cada anualitat, facturarà a la finalització dels treballs realitzats
(inclou l’informe d’auditoria de comptes anuals i de liquidació del pressupost, i si s’escau
l’informe complementari de recomanacions, prèvia acceptació dels resultats per part de PGC).
CLÀUSULA SETENA- ALTRES OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
L’empresa adjudicatària garantirà l’absoluta confidencialitat de la documentació rebuda i pren
la responsabilitat de no divulgar, ni fer altre ús que el relacional amb l’objecte del contracte.
L’incompliment d’aquesta obligació implicarà la resolució del contracte i donarà lloc a la
reclamació per part de PGC, d’acord amb l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per efectuar les accions legals que correspongui en defensa dels
seus interessos.
L’empresa adjudicatària és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que
desenvolupi i de les conseqüències que es puguin produir per l’ICGC, com a entitat pública
auditada, o per a tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l’execució del contracte. Així mateix, l’empresa adjudicatària que realitzi
l’auditoria de comptes respon directament i solidària en relació amb l’empresa auditada i front
a tercers, pels danys i perjudicis que es derivin de l’incompliment de llurs obligacions.
CLÀUSULA VUITENA- VALORACIÓ DE LES HORES TOTALS DEDICADES A LES
TASQUES OBJECTES DEL CONTRACTE
Es consideraran que les hores mínimes dedicades a les tasques objecte del contracte per
l’equip d’auditors seran 190. S’entén que amb una dedicació inferior no és possible
desenvolupar les tasques amb la qualitat exigida. Per la qual cosa, tota empresa licitadora
que presenti una proposta amb un nombre inferior d’hores no es tindrà en compte a efectes
de valoració i, en conseqüència, serà exclosa del procediment de licitació.

