PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D’EXAMEN PER EXPERT EXTERN DEL MODEL DE PREVENCIÓ DE
BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME.
1.

ANTECEDENTS.
L’abast d’aquesta licitació són els 3 subjectes obligats al compliment de la Llei 10/2010 de
Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme que formen el Grup ICF (PBC‐
FT en tota la documentació relacionada amb aquesta licitació). Concretament:


L’Institut Català de Finances (en endavant, l’ICF) és una entitat de dret públic sotmesa
a dret privat propietat de la Generalitat de Catalunya, que es regeix pel Decret Legislatiu
4/2002, que aprova el text refós de la Llei de l’ICF, i, entre d’altres, per les disposicions
reguladores de l’estatut de l’empresa pública catalana i de les disposicions sobre
finances públiques de Catalunya (Decrets Legislatius 2/2002 i 3/2002, respectivament).
La missió de l'ICF és impulsar i facilitar l'accés al finançament al teixit empresarial de
Catalunya, per tal de contribuir al creixement de l'economia catalana, actuant com a
complement del sector financer privat.
L'Entitat ofereix a les empreses diversos productes i serveis vinculats al finançament
empresarial, centrats en l'activitat de préstecs i avals i en l'activitat de capital risc; a
través de les seves empreses filials.
 Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU, és una empresa mercantil pública
constituïda el setembre de 2010, participada al 100% per l’Institut Català de Finances.
Aquesta entitat és una societat gestora d’entitats d’inversió de tipus tancat; autoritzada
per la Comissió Nacional del Mercat de Valors i com a tal te encomanada, a data d’avui,
la gestió dels següents fons o societats:
o Capital M.A.B. Fons de Capital Risc.
o Capital Expansió Fons de Capital Risc.
o Barcelona Emprèn Societat de Capital Risc. Actualment, aquest fons es troba
en període de desinversió.
o ICF Capital Expansió II, F.C.R.E.
o ICF Venture Tech II, F.C.R.E.
 Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU, és una empresa mercantil
pública constituïda l’any 2008, participada al 100% per l’Institut Català de Finances. La
seva missió és gestionar recursos provinents de fons estructurals europeus dedicats a la
creació i creixement de micro, petites i mitjanes empreses, mitjançant préstecs,
préstecs participatius i capital risc.
A l’exclusiu efecte d’aquest document, les entitats esmentades conformen el Grup ICF i totes,
conformen l’abast del contracte objecte d’aquesta licitació pública.
El Model de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme instaurat en el
Grup ICF es basa en un únic Manual de Prevenció i en una única estructura de control intern
del model. La revisió per part d’expert extern, doncs, donarà lloc a un únic informe, però aplicat
a les 7 entitats detallades anteriorment.
El darrer informe d’expert extern, tancat, correspon al tancament de la darrera anualitat, el 28
de febrer de 2021.
2.

OBJECTE DEL CONTRACTE.
L’objecte d’aquesta licitació és la contractació de la prestació del servei d’elaboració de l’informe
d’expert extern i el seguiment sobre mesures de control intern en matèria de prevenció de
blanqueig de capitals i finançament del terrorisme del Grup ICF, d’acord amb l’obligació
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establerta a la Llei 10/2010, en el seu article 28, i la seva normativa vinculada o de
desenvolupament.
La primera entrega de l’objecte del contracte serà del tipus informe complet. A partir d’aquest
informe la tipologia dels serveis a dur a terme serà establerta a criteri del Grup ICF.
L’objecte del contracte serà executat per primera vegada a l’anualitat de referència del model de
prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme que va des de l’1 de març de
2021 fins al 28 de febrer de 2022. El primer informe d’expert extern es formularà, doncs, amb
data 30 d’abril de 2022 i serà de tipus complet. L’esquema previsible dels informes durant la
durada inicial del contracte, sense tenir en compte les eventuals pròrrogues, és el següent:
ANUALITAT

DATA REFERÈNCIA

TIPUS D’INFORME*

2022
2023
2024

28/02/2022
28/02/2023
28/02/2024

Informe complet
Informe de seguiment
Informe de seguiment

DATA
FORMULACIÓ I
ENTREGA**
30/04/2022
30/04/2023
30/04/2024

DATA APROVACIÓ
MÀXIMA PER GRUP
31/07/2022
31/07/2023
31/07/2024

* D’acord amb l’establert en la legislació vigent
** En aquesta data ha d’entregar‐se com a mínim una versió complerta de l’informe quasi‐definitiva que pot ser objecte de canvis o ajustos
menors fruit de posteriors revisions per part del Grup ICF i/o del adjudicatari.

La previsió d’incompliment de qualsevol d’aquests terminis haurà de ser comunicada
immediatament al responsable del contracte, amb l’explicació de les seves causes, que, o bé, en
podrà autoritzar pròrrogues, o bé podrà considerar activar el procediment de resolució
anticipada.
3.

LOTS.
Aquest contracte no es pot dividir en lots donat les pròpies característiques del model de
prevenció que es pretén revisar amb la contractació de l’expert extern objecte del contracte.

4.

NECESSITATS QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE.
Per obligacions normatives, els subjectes obligats al compliment de la legislació relativa a la
prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme han de sotmetre el seu model
de control intern, dissenyat a tal efecte, a l’avaluació anual d’un expert que necessàriament ha
de ser extern i independent als esmentats subjectes obligats. Aquesta avaluació, doncs, en tant
que al ser un servei regular i periòdic, cal contractar‐la a un tercer independent a través d’un
procés de licitació segons els calendaris adaptats a les circumstàncies normatives generals i a les
operatives concretes de les empreses del Grup.

5.

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI OBJECTE DEL CONTRACTE.
Seguint la normativa ja esmentada l’expert extern que ha de prestar el servei ha d’estar registrat
degudament davant de l’autoritat competent (Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del
Blanqueig de Capitals i infraccions monetàries, SEPBLAC) i te com a objectiu elaborar un informe
que detalli les mesures de control intern adoptades pels subjectes obligats, valori la seva eficàcia
operativa i proposi, si escau, recomanacions de millora i/o rectificacions. Aquest informe serà
entregat a la data de formulació esmentada.

6.

CONTROL DE QUALITAT.
L’expert extern es compromet a completar l’informe segons la normativa aplicable i
recomanacions i millors pràctiques emeses per l’òrgan supervisor (SEPBLAC). concretament la
revisió està contemplada a l’Ordre Ministerial 2444/2007 de 31 de juliol i la Guia d’actuació que
a tal efecte va emetre el “Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España” al juny de 2008,
o la normativa o guies o recomanacions que s’hagin emès amb posterioritat.

7.

PENALITZACIONS.
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La previsió d’incompliment de qualsevol dels terminis esmentats en el punt 2 d’aquest plec de
prescripcions tècniques, haurà de ser comunicada immediatament al responsable del contracte,
amb l’explicació de les seves causes, que, o bé, en podrà autoritzar pròrrogues, o bé podrà
considerar activar el procediment de resolució anticipada.
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