D. D'ECONOMIA I HISENDA

Plec de prescripcions tècniques d’assistència tècnica per als treballs
d’elaboració del programa operatiu del fons europeu de desenvolupament
regional (FEDER) de Catalunya per al període 2021-2027.
1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació d’un servei d’assistència tècnica per a dur a terme els
treballs derivats de la programació del Programa operatiu del fons europeu de
desenvolupament regional (en endavant, FEDER ) de Catalunya per al període 2021-2027.
En concret, les actuacions a desenvolupar són les necessàries per donar compliment al
Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021.
Aquestes són:
1. Identificació i definició de l’estratègia de programació, la lògica d’intervenció i
acompanyament en el disseny del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2021-2027
(en endavant, Programa).
2. Redacció del Programa, seguint les disposicions reglamentàries, els models i les
directrius de la Comissió Europea i l’Autoritat de Gestió del PO.
3. Redacció de l’estudi ambiental estratègic del PO i donar suport a les tasques de
supervisió, anàlisi, ajustos i modificacions que siguin necessàries introduir en el PO en
el curs de la realització de l’avaluació mediambiental.
4. Donar suport per donar resposta a les necessitats derivades dels canvis i ajustos que
siguin necessaris introduir a requeriment de la Comissió Europea i de l’Autoritat de
Gestió del PO.
5. Elaboració d’un manual d’indicadors de realització i de resultat per a cada un dels
indicadors escollits en el PO.
6. Elaboració d'una anàlisi sobre la utilització de costos simplificats.
7. Elaboració d’un breu resum del Programa destinat a comunicar a la ciutadania
informació sobre el programa, que inclogui els aspectes més rellevants.
8. Elaboració d’una infografía del Programa.

2. Justificació i objectius
Justificació
La Direcció General de Fons Europeus del Departament d’Economia i Hisenda, en virtut del
Decret 248/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d’Economia i Hisenda, té
assumides entre d’altres funcions les competències de negociar amb l'Administració General
de l'Estat per a l'assignació de recursos dels fons estructurals i d'inversió de la Unió Europea
per a Catalunya i la seva modificació al llarg dels períodes de programació, així com també

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000

Doc.original signat per:
Mariona Sanz Ausàs
12/11/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0I834ZOEYK8AZSFK3IBOD1XV9XF4957C*
0I834ZOEYK8AZSFK3IBOD1XV9XF4957C

Data creació còpia:
25/11/2021 07:01:30
Data caducitat còpia:
25/11/2024 00:00:00
Pàgina 1 de 7

coordinar els departament gestors dels fons estructurals i d’inversió europeus en l’elaboració
de la programació d’aquests fons.

D. D'ECONOMIA I HISENDA

Donar compliment a les tasques de programació establertes en el Reglament (UE) 2021/1060
del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021 1, acord amb les encomanes que
la Direcció general de Fons Europeus té atribuïdes.

3. Contingut i abast del treball a realitzar
Per a cada una de les tasques descrites es sol·licita:
1. Identificació i definició de l’estratègia de programació, la lògica d’intervenció i
acompanyament en el disseny del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2021-2027
(en endavant, Programa).
En primer lloc l’empresa i la DGFE acordaran la metodologia de treball acord amb el pla de
treball presentat i s’establiran les directrius i pautes de l’encomana. Posteriorment l’empresa
haurà de dur a terme una reunió amb cada un dels Departaments de la Generalitat de
Catalunya per a presentar les opcions de finançament del període de programació 2021-2027
tenint en compte la concentració temàtica i recollirà les propostes d’actuacions proposades
per a cada Departament.
Aquesta tasca també ha incloure les actuacions oportunes per donar compliment del principi
d’associació previst en la consideració 14 de Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament
Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021.
Un cop dutes aquestes actuacions l’empresa presentarà a la DGFE les propostes recollides i
tractades de forma agregada i homogènia en cada una de les reunions. En segon lloc,
presentarà un anàlisi d’aquestes tenint en compte els resultats de l’avaluació ex ante i la
possibilitat de ser articulades mitjançant criteris de simplificació administrativa. Un cop fet
aquest anàlisi, l’empresa presentarà una proposta de línies estratègies del PO 2021-2027 i de
disseny de desplegament d’aquestes.

1
Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, estableix les disposicions
comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al Fons de
Cohesió, al Fons de Transició Justa i al Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura, així com les normes
financeres per aquest Fons i per el Fons d’Asil, Migració i Integració, el Fons de Seguretat Interior i l’Instrument de
Recolzament Financer a la Gestió de Fronteres i la Política de Visats.
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2. Redacció del Programa, seguint les disposicions reglamentàries, els models i les
directrius de la Comissió Europea i l’Autoritat de Gestió del PO.
L’empresa haurà de redactar el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2021-2027, de
conformitat amb el contingut que disposa l'article 22 del Reglament (UE) 2021/1060 del
Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021 i annex V, acord amb les conclusions
extretes i acordades en la tasca precedent.
Per a la redacció del PO es tindrà en compte el resultat de la tasca 1, així com també l’estudi
socioeconòmic elaborat pel Departament d’Economia i Hisenda, i l’anàlisi de les condicions
habilitats i complementarietats entre fons establerta en l’avaluació ex ante.
3. Redacció de l’estudi ambiental estratègic del PO i donar suport a les tasques de
supervisió, anàlisi, ajustos i modificacions que siguin necessàries introduir en el PO en
el curs de la realització de l’avaluació mediambiental.
L’empresa haurà de redactar l’estudi ambiental estratègic del Programa (document inicial
estratègic, estudi ambiental estratègic i document resum) i donar suport a la DGFE en la
resposta incorporació en el programa operatiu les recomanacions i modificacions proposades
en el curs de l’avaluació ambiental del programa.
4. Donar suport per donar resposta a les necessitats derivades dels canvis i ajustos que
siguin necessaris introduir a requeriment de la Comissió Europea i de l’Autoritat de
Gestió del PO.
L’empresa haurà de donar suport a la DGFE per incorporar en el programa operatiu les
recomanacions i modificacions proposades per l’Autoritat de Gestió del PO i per la Comissió
Europea.
5. Elaboració d’un manual d’indicadors de realització i de resultat per a cada un dels
indicadors escollits en el PO.
L’empresa haurà d’elaborar un manual d’indicadors de realització i de resultat acord amb les
instruccions facilitades per la Comissió Europea i l’Autoritat de Gestió del Programa en relació
als indicadors proposats en el programa operatiu. Aquest manual ha de contenir la
metodologia i les instruccions més detallades possibles de cada indicador que estigui recollit
en el PO. En concret, haurà de detallar la definició i la descripció de cada indicador, la unitat
de mesura, la font, les actuacions associades, els gestors afectats, el sistema de càlcul i el
sistema de seguiment, justificació i verificació previst (documents a custodiar).
El manual d’indicadors haurà de contenir un annex amb la informació detallada dels valors de
cada un dels indicadors previstos com a fites i metes en el PO acompanyat d’una explicació
detallada de les hipòtesis i/o càlculs realitzats per a la seva fixació.
6. Elaboració d'una anàlisi sobre la utilització de costos simplificats.
L’empresa realitzarà un estudi en el qual analitzarà la possibilitat de la utilització de
mecanismes de costos simplificats que accelerin el procediment de sol·licitud de
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reemborsament, per a aquelles actuacions en què aquests mecanismes puguin resultar més
adequats.
7. Elaboració d’un breu resum del Programa destinat a comunicar a la ciutadania
informació sobre el programa, que inclogui els aspectes més rellevants
L’empresa haurà d’elaborar un document de màxim dues pàgines que reculli les línies
estratègies del PO, els objectius temàtics escollits amb el % de distribució dels recursos, així
com l’impacte esperat. El resum haurà de comptar amb un disseny visual i atractiu i es
redactarà en un llenguatge clar.
8. Elaboració d’una infografía del Programa.
L’empresa haurà d’elaborar un infografia del Programa que permeti la seva difusió en la pàgina
web del Programa i en les xarxes socials.
L’empresa adjudicatària durà a terme les funcions assignades en coordinació amb la Direcció
General de Fons Europeus (DGFE).

4. Metodologia de treball
La metodologia de treball per a l’elaboració del Programa Operatiu es basarà, per una banda,
en una part de treball d’anàlisi, i per l’altra, un treball de camp que ha de complementar la
recollida de la informació per a la correcta redacció dels documents sol·licitats.
La proposta haurà de contenir un Pla de Treball que recapituli els següents aspectes:
− Metodologia i procediments proposats que reculli, tant en termes de temps, equip de treball
i assignació de tasques en funció dels mitjans personals disposats, plasmat en un
cronograma de cada un dels punts descrits en l’apartat 3.
− Identificació de les tècniques i eines per a la recollida, tractament de les dades necessàries
per elaborar els documents, així com, els instruments disposats per abordar les reunions
previstes en la tasca 1.
− Sistemàtica proposada per dur a terme la dinamització en les reunions amb els
Departaments i les reunions amb els interlocutors econòmics i socials, representants de
la societat civil, igualtat, mediambiental, per complir amb el principi d’associació.
En aquest sentit, per tal de dur a terme l’objecte contractual, cal considerar com a mínim les
següents fonts d’informació:
− Legislació europea de la política de cohesió 2021-2027, disponible a:
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/legislation/regulations/ .
− Avaluació ex ante (disponible a la Direcció general de Fons Europeus per a la seva
consulta).
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5. Termini d’execució del treball

D. D'ECONOMIA I HISENDA

El termini d’execució és de 7 mesos des de la formalització del contracte.
En començar els treballs l’adjudicatari elaborarà un pla detallat dels set mesos de treball que
haurà d’incloure les següents especificacions:
• Definició de les fases i la metodologia del treball previst
• Cronograma detallat
• Calendari previst de reunions de seguiment
• Previsió de les gestions i actuacions que es vagin a realitzar
• Altres previsions
La primera versió o esborrany de programa operatiu s’haurà de ser lliurat en un termini màxim
de 5 mesos des de l’inici de l’execució del contracte.
6. Normes per a la presentació dels treballs realitzats
Els lliurables seran:
− Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2021-2027.
− Manual d’indicadors de realització i de resultat per a cada un dels indicadors escollits
en el PO.
− Estudi ambiental estratègic del PO.
− Breu resum del Programa destinat a comunicar a la ciutadania informació sobre el
programa, que inclogui els aspectes més rellevants.
− Infografia del Programa.
Aquests cinc lliurables seran entregat en document i en suport informàtic.
Els documents han de complir els requeriments d’accessibilitat establerts en la normativa
vigent, en especial el Reial Decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs
webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.
En relació a la llengua de redacció, l’adjudicatari elaborarà els tres lliurables en català i en
castellà, a més els dos darrers lliurables també hauran d’elaborar-se en anglès.
L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar a l’Administració i en suport informàtic, les
dades, càlculs, processos i procediments que s’hagin utilitzat en l’elaboració dels cinc
lliurables.
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7. Direcció, coordinació i seguiment del treball

D. D'ECONOMIA I HISENDA

La Direcció general de Fons Europeus per a la direcció, coordinació i seguiment del
desenvolupament dels treballs constituirà un Grup tècnic de treball, constituït per personal
tècnic de la Subdirecció general de Programació Econòmica, i l’equip de treball de l’empresa
adjudicatària.
L’empresa adjudicatària designarà un cap de projecte, que serà el responsable de la
comunicació amb la Direcció general de Fons Europeus i de garantir que l’execució dels
treballs respongui a les indicacions establertes per la Direcció general de Fons Europeus.
La Direcció general de Fons Europeus facilitarà a l’empresa adjudicatària els contactes que
siguin necessaris per a l’execució del treball.
L’adjudicatari haurà de respondre a les sol·licituds específiques de la DGFE, en els terminis
que li siguin indicats, considerar les observacions i recomanacions, i informar sobre el
desenvolupament dels treballs quan li sigui requerit.
El lloc d’execució del contracte serà a les oficines de l’empresa adjudicatària. Les reunions de
treball es duran a terme de forma telemàtica, excepte la reunió de llançament del projecte i
les reunions amb els Departaments que preferiblement seran presencials a la seu del
Departament d’Economia i Hisenda o bé a les seus dels departaments.

8. Mitjans personals i materials per a l’execució del contracte
Les empreses licitadores hauran de disposar d’una organització amb els mitjans personals i
materials suficients per a la correcta execució del contracte.
En relació amb la titulació acadèmica dels components de l’equip de treball, els licitadors
hauran d’acreditar, una de les següents titulacions superiors: llicenciatura o grau en Economia,
Dret, Sociologia o Ciències Polítiques i de l’Administració, o titulacions universitàries
equivalents conforme als plans d’estudis vigents en el moment d’obtenir la titulació.
Per complir amb els treballs assignats, l’empresa dedicarà:
•

•

Un cap de projecte, amb dedicació del 30%:
o En els darrers 10 anys haurà d’haver participat en un mínim de 5 treballs en
tasques relacionades amb la programació de fons FEDER .
2 tècnics amb dedicació del 75%:
o Amb una experiència mínima de 2 anys en treballs en tasques relacionades
amb la programació de fons FEDER.

6/7

Doc.original signat per:
Mariona Sanz Ausàs
12/11/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0I834ZOEYK8AZSFK3IBOD1XV9XF4957C*
0I834ZOEYK8AZSFK3IBOD1XV9XF4957C

Data creació còpia:
25/11/2021 07:01:30
Data caducitat còpia:
25/11/2024 00:00:00
Pàgina 6 de 7

9. Obligacions

D. D'ECONOMIA I HISENDA

L’adjudicatari es compromet a observar confidencialitat sobre els fets, informacions,
coneixement, documents i altres elements que li siguin facilitats per l’Administració, així com
els resultats del treball.
Els drets d’autor i qualsevol altre dret de propietat sobre els resultats del treball, a excepció
d’aquells elements continguts en el mateix sobre els que existeixi prèviament un dret d’autor
o un altre dret de propietat, pertanyen exclusivament a l’Administració contractant.

Mariona Sanz
Directora general
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