PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL SERVEI D'AUDITORIA DEL
PROJECTE INTERREG SUDOE “La transformación digital al servicio de la
industria maderera del espacio SUDOE” (WOODMARKETS)
(SOE3/P2/F0925)

Primera.- Dades identificatives del projecte a auditar

Objectiu: Cooperació Territorial Europea
Programa: Programa Interreg V-B Europa Sud-occidental
Nom de el Projecte: La transformació digital a l'servei de la indústria de la fusta de l'espai
SUDOE
Acrònim: WOODMARKETS
Codi d'identificació: SOE3/P2/F0925
Termini de durada de el projecte: 36 mesos
Data d'acord entre Autoritat de gestió i beneficiari principal 24.10.2019
-

Beneficiari principal: GEIE FORESPIR
Beneficiari que sol·licita la designació de controlador: Forest Bioengineering
Solutions (FBS).
Pressupost total del beneficiari: 157.523€.
FEDER del pressupost del beneficiari: 118.142,25€.
Taxa de cofinançament: 75%

Segona.- Referències normatives

El Programa s'emmarca dins de la Cooperació Territorial Europea, cofinançat pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, per la qual cosa el seu
contingut, execució i gestió s'adequaran, a més de a la normativa nacional vigent, a la
següent normativa comunitària:
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 Reglament (UE) nº 1299/2013 de Parlament Europeu i de Consell de 17 de
desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions específiques relatives a el
suport de Fons Europeu de Desenvolupament Regional a l'objectiu de cooperació
territorial europea.
 Reglament (UE) nº 1303/2013 de Parlament Europeu i de Consell de 17 de
desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives a Fons
Europeu de Desenvolupament Regional, a el Fons Social Europeu, a el Fons de
Cohesió, a el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i a Fons Europeu
Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives a
Fons Europeu de Desenvolupament Regional, a el Fons Social Europeu, a el Fons
de Cohesió i a Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE)
nº 1083/2006 de Consell.
 Directiva 2001/42 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 27 de juny de 2001,
relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi
ambient.
 Reglament (UE) nº 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu
a l'aplicació dels articles 107 i 108 de el Tractat de Funcionament de la Unió
Europea a les ajudes de minimis.
 Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es
declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en
aplicació dels articles 107 i 108 de Tractat.
 Pel que fa a contractació pública:
a) Directiva 2004/18 / CE,de el Parlament Europeu i de Consell, de 31 de
març de 2004, sobre coordinació dels procediments d'adjudicació dels
contractes públics d'obres, de subministrament i de serveis.
ii)Directiva 2004/17 / CEde el Parlament Europeu i de Consell, de 31 de març
de 2004, sobre la coordinació dels procediments d'adjudicació de contractes en
els sectors de l'aigua, de l'energia, dels transports i dels serveis postals.
iii)Comunicació interpretativa de la Comissió sobre el Dret comunitari
aplicable en l'adjudicació de contractes no coberts o només parcialment coberts
per les Directives sobre contractació pública (2006 / C179 / 02).
iv)comunicació interpretativa de la Comissió relativa a l'aplicació de el Dret
comunitari en matèria de contractació pública i concessions a la col·laboració
publico-privada institucionalitzada (2007 / C 6661).
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v) «Detecció de conflictes d'interessos en els procediments de contractació
pública en el marc de les accions estructurals. Guia pràctica per als responsables
de la gestió »7.
vi)«Detecció de documents falsificats en l'àmbit de les accions estructurals.
Guia pràctica per a les autoritats de gestió »8.
Noves directives de contractació pública:
vii) Directiva 2014/23 / UE de el Parlament Europeu i de Consell, de 26 de
febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió.
viii) Directiva 2014/24 / UE de el Parlament Europeu i de Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva
2004/18 / CE.
ix) Directiva 2014/25 / UE de el Parlament Europeu i de Consell, de 26 de
febrer de 2014, relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors
de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals i per la qual es deroga la
Directiva 2004/17 / CE .
x) Decisió de la Comissió C (2013) 9527 de 19 de desembre de 2013, relativa
a l'establiment i l'aprovació de les directrius per a la determinació de les
correccions financeres que hagi d'aplicar la Comissió a les despeses finançades
per la Unió en el marc de la gestió compartida, en cas d'incompliment de les
normes en matèria de contractació pública.
xi) «Guia pràctica sobre com evitar els errors més comuns en la contractació
pública de projectes finançats amb càrrec als Fons Estructurals i d'Inversió
Europeus ».
 Referència Generació d'ingressos
i) Article 61, article 65, apartat 8, i annex V de l'RDC.
ii) Articles 15 a 19 de l'Reglament Delegat (UE) nº 480/2014.
iii) "Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal
tool for Cohesion Policy 2014-2020".
 Els reglaments vigents i la normativa esmentada en ells seran aplicables, així com
els reglaments de desenvolupament dels mateixos que poguessin publicar-se en
el futur en el Diari Oficial de la Unió Europea.
 Programa de Cooperació Europa Sud occidental 2014-2023 (INTERREG VB
SUDOE)
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En cas de divergències d'interpretació entre els diferents textos, el seu ordre
d'importància és el següent: els reglaments del Parlament i el Consell precedeixen al
P.O.

Tercera.- Objecte del control

El beneficiari, a través d'aquest control de primer nivell, ha de garantir que prèvia a la
validació de les despeses, s'han dut a terme les verificacions establertes en l'article 125
del Reglament (UE) 1303/2013 de el Parlament Europeu i de Consell de 17 de desembre
de 2013.
L'Estat membre, com a responsable de les verificacions dutes a terme en el seu territori,
segons s'estableix en l'apartat 4 de l'article 23 del Reglament (UE) 1299/2013, és
l'encarregat de designar l'organisme o persona responsable d'efectuar tals verificacions
en relació amb els beneficiaris del seu territori (el o els "controladors").
En l'apartat 5 d'aquest mateix article fa falta, a més, que quan el lliurament dels
productes o serveis cofinançats només pugui verificar respecte d'una operació
completa, la verificació es realitzarà per l'autoritat de gestió o pel controlador de l'Estat
membre on estigui ubicat el beneficiari principal.

3.1 Objectius específics
Les verificacions abordaran els aspectes administratiu, financer, tècnic i físic de les
operacions, segons correspongui. A través d'elles es comprovarà que els productes i
serveis cofinançats s'han lliurat i prestat, que la despesa declarada pels beneficiaris ha
estat pagat i compleix la legislació aplicable, les condicions de el programa operatiu i les
condicions per al suport a l'operació.
Així mateix, es comprovarà que s'apliquen els mecanismes necessaris per evitar la doble
finançament de la despesa amb altres règims i / o programes comunitaris o nacionals i
amb altres períodes de programació.
Per dur a terme les verificacions, el controlador disposarà d'una pista d'auditoria
apropiada, establerta per l'organisme beneficiari d'acord amb la lletra d) de l'apartat
quart de l'article 125 del reglament 1303/2013.
D'aquesta manera, pel que fa a cada operació, el controlador disposarà, si escau, de les
especificacions tècniques, el pla de finançament i els documents relatius a l'aprovació
de la concessió.
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Així mateix, haurà de disposar de tota la documentació relativa als procediments de
contractació pública, els informes intermedis d'execució i els informes sobre les
verificacions i auditories dutes a terme i tota la informació que sigui necessària per a la
correcta execució dels treballs.

3.2.- Contingut
Les verificacions d'incloure els procediments següents:
a) verificacions administratives
b) verificacions sobre el terreny de les operacions.
Tots dos tipus de verificacions s'ajustaran als elements inclosos en una llista de
comprovació prèviament establerta, d'acord amb les normes de subvencionabilitat i
segons els models acordats en el programa i, si escau, per l'Autoritat Nacional.
Es faran verificacions administratives de totes les sol·licituds de reemborsament dels
beneficiaris. A través d'aquest tipus de verificacions es revisarà el 100% dels justificants
de les despeses, comprovant-:


La realitat i elegibilitat de les despeses incorregudes, segons la documentació
justificativa proporcionada pel beneficiari.



La realització de les despeses dins el període elegible.



El respecte a el pla de finançament previst: control de l’ ingrés de les
cofinançaments i detecció dels casos de sobrefinançament.



El respecte a les regles nacionals i comunitàries en matèria de mercats públics.

El controlador reflectirà l'examen d'aquests elements en una certificació que motivi el
dictamen acordat: rebuig, acceptació completa o parcial de la sol·licitud de pagament
que presenti l'organisme beneficiari per a la seva verificació.
Pel que fa a les Verificacions sobre el terreny, es realitzaran, almenys, una vegada per
beneficiari i projecte, durant el desenvolupament i execució de l'operació, quan es
produeixin fites rellevants, com ara la contractació d'obres, finalització de les mateixes,
lliurament de serveis, final de projecte, etc. A través d'elles es comprovaran els següents
punts:


el lliurament de béns i la prestació de serveis estiguin realitzats o es van realitzant
de conformitat amb l'Acord d'aprovació de el projecte i amb els termes de el
programa.
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el grau d'avanç en el seu cas d'obres i subministraments s'ajusten als nivells de
despesa declarada i als indicadors de el programa.



La durabilitat de les operacions, d'acord amb el que estableix l'article 71 del
Reglament (UE) nº 1303/2013



el compliment amb la normativa nacional i comunitària en matèria d'informació
i publicitat i medi ambient.



el compliment de les normes d'accessibilitat per a les persones discapacitades.



les comprovacions que estimi convenients el responsable del control dirigides a
confirmar les verificacions administratives realitzades.

La fitxa de visita "in situ" s'afegirà a la certificació que correspongui segons el període
d'execució.
L'equip de control conservarà els registres de cada verificació, en els quals s'indicarà el
treball realitzat, la data i els resultats de la verificació, així com les mesures adoptades
pel que fa als errors o les irregularitats detectades.

3.3.- Procediment
Per dur a terme els controls de caràcter administratiu, l'auditor necessitarà disposar al
menys dels següents elements, que seran facilitats pel beneficiari:


Sol·licituds de reemborsament intermèdies



Informes d'execució, amb la informació tant financera com física de l'activitat



Originals o còpies compulsades de totes les factures o documents de pagament
equivalents que integren la declaració de despeses, així com una relació
detallada de les mateixes amb indicació del seu codi, import, contingut i
proveïdor.

Com a resultat de la verificació l'auditor ha de presentar a l'beneficiari un informe amb
les conclusions obtingudes i les accions proposades per corregir els errors o les
irregularitats que, si escau, s'hagin trobat.
El controlador d'indicar el "cost total declarat pel beneficiari", i el total de les "despeses
subvencionables verificats i acceptats".
Les despeses que l'auditor hagi trobat no elegibles o irregulars seran retirats de la
declaració, indicant el motiu de la seva retirada.
En el cas de discrepàncies amb les conclusions de l'auditor, el beneficiari disposarà d'un
termini no superior a 10 dies per formular les al·legacions que estimi oportunes;
transcorregut el mateix, s'adoptarà la versió definitiva de l'informe de verificació.
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D'acord amb la normativa de cada programa, l'auditor emetrà els següents documents:


Un informe definitiu de verificació de despeses, En el qual quedi constància de
la feina feta, la data i els resultats, així com de les mesures preses en relació amb
les irregularitats que, si s'escau, hagin estat detectades.



Una relació de les despeses verificats, Així com els rebutjats i el motiu del seu
rebuig.



Un llistat de comprovació dels requisits de l'art. 125 del Reglament (UE) Nº
1303/2013 (Check List).

Aquests documents es completaran amb


Un Informe de verificació addicional, redactat segons model adoptat per
l'Autoritat Nacional, que serà comú a tots els programes i



Una Addenda a la Llista de requisits de l'article 125, en el cas que el model
utilitzat pel programa no recollís tots els aspectes previstos per l'Autoritat
Nacional.

Tots aquests documents, signats per l'auditor, s'afegiran a la certificació per al tràmit
següent davant el beneficiari principal, si és el cas, i l'Autoritat de gestió i / o Autoritat
Nacional per a la validació.

3.4.- Determinació de el cost total elegible
Anàlisi de les accions executades en el projecte:
El controlador, després de l'examen de les accions, pot proposar les següents
actuacions:


Si són accions no conformes amb el projecte aprovat: l'auditor haurà de retirar
totes les despeses relacionades amb aquestes accions.



Pel que fa a les obligacions d'informació i comunicació: el controlador de verificar
que el beneficiari durant la realització del projecte ha adoptat les mesures
necessàries per al compliment d'aquestes obligacions.
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Anàlisi de les despeses declarades:
El controlador de considerar si el cost declarat per l'organisme beneficiari s'ajusta a el
pla de finançament aprovat i procedirà a retirar:


Les despeses no programats pertanyents a accions no incloses en el pla inicial
aprovat.



Les despeses compromeses i / o pagats fora de el període elegible.



Les despeses no justificades per factures o elements comptables de valor
probatori (nòmines, certificacions).

El controlador de verificar la imputació de despeses corresponents als mitjans materials
i humans en l'operació cofinançada.
Si es tracta de partides de despeses que només es refereixin parcialment a una operació
cofinançada, es demostrarà l'exactitud de la distribució de la despesa entre l'operació
cofinançada i les altres operacions.
Contingut i abast de la informació comptable:
Informació comptable:
L'objectiu és comprovar si hi ha un sistema de comptabilitat a part, diferenciat, o bé s'ha
assignat un codi comptable adequat a totes les transaccions realitzades, que permeti la
comprovació de les despeses i asseguri la seva correcta imputació a el projecte.
abast:







Verificar si s'utilitza un sistema comptable informàtic per al registre de les dades
de el projecte.
Verificar si s'actualitzen les dades introduïdes en el sistema amb regularitat per
assegurar que la informació de el projecte no estigui desfasada.
Verificar si els registres comptables presenten informació detallada sobre les
despeses efectivament realitzades, indicant la data de la seva realització, l'import
de cada partida de despeses, la naturalesa dels justificants i la data de pagament.
Verificar si es disposa de fulls de càlcul que desglossin la despesa entre les
diferents categories.
Comprovar que els registres comptables es guarden adequadament.
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Ingressos:
L'objectiu és comprovar que els ingressos han estat comptabilitzats correctament.
Abast:



Verificar si les transferències dels fons comunitaris i nacionals s'han registrat
correctament i pel seu import correcte (extractes bancaris).
Verificar que el projecte no rep ajuts que hagin estat cofinançades.

Despeses, factures i certificacions:
L'objectiu és determinar l'exactitud i l'elegibilitat de el 100% de les despeses i verificar
que estan suportats documentalment i han estat comptabilitzats i pagats complint els
terminis estipulats i segons les condicions establertes en l'Acord amb l'Autoritat de
gestió pel qual es concedeix la ajuda.
Abast:













Verificar si les despeses declarades estan suportats per factures pagades o
documents comptables de valor probatori equivalent (documents justificatius
originals o còpies compulsades).
Verificar (per a les opcions de cost simplificat), segons el mètode que s'hagi
d'aplicar en el Programa Operatiu corresponent, que les condicions per als
pagaments s'han complert.
Verificar si les despeses són reals (documents de pagament, extractes bancaris).
Verificar si les despeses estan previstos en el projecte i directament relacionats
amb el mateix.
Verificar si les despeses declarades han estat contrets i pagats dins el període
d'elegibilitat previst en l'Acord amb l'Autoritat de gestió.
Verificar si les despeses imputades són elegibles d'acord amb el projecte aprovat
i amb els criteris de l'Manual de Gestió de el programa operatiu de què es tracti.
Verificar si les despeses declarades són admissibles segons els criteris de
subvencionabilitat (IVA, adquisició de terrenys propis, costos d'explotació, etc ...)
definits per al programa operatiu.
Verificar si les despeses s'han imputat en la categoria correcta i els seus imports
i dates efectives de pagaments són correctes.
Verificar si es respecten les despeses pressupostades per tipologies.
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Verificar si les operacions aritmètiques són correctes.
Verificar si els imports globals certificats a la Comissió coincideixen amb
l'agregació dels pagaments individuals efectuades en el període certificat
(comprovació aritmètica) i que només s'han presentat en una certificació (no hi
ha doble finançament).
Verificar si es respecta el percentatge de finançament (contribució de FEDER i
contribució nacional).
Verificar si es respecta el calendari d'execució i el pla financer.

En relació amb les ajudes d'Estat, en el cas de projectes el beneficiari sigui una empresa
o el destinatari final de l'ajuda sigui una empresa:




Verificar que s'han respectat, en les activitats susceptibles d'estar sotmeses a
ajuts d'Estat, els reglaments (CE) núm 651/2014 i (CE) nº 1407/2013.
Verificar que els beneficiaris estan al corrent de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social i no estan sotmesos a cap conflicte d'interessos.
Verificar que a la data de la concessió de l'ajut no s'han iniciat les inversions
objecte del projecte.

Quarta.- Condicions dels treballs de verificació de les despeses

Segons l'apartat 4 de l'article 23 del Reglament (UE) nº 1299/2013, cada Estat membre
garantirà que la despesa d'un beneficiari pugui ser verificat dins d'un termini de tres
mesos, a partir de la presentació dels documents.
Perquè aquest termini pugui complir-se el controlador, tenint en compte el termini
establert en el programa, ha d'assegurar que els treballs per a la verificació de les
despeses es duran a terme en un termini màxim de 30 dies naturals.

Cinquena.- Responsabilitat del controlador de primer nivell

El controlador, en l'exercici de les seves funcions, és responsable de realitzar el seu
treball d'acord a les normatives comunitària i nacional vigents. Com a resultat del seu
treball de verificació, assegureu l'exactitud i elegibilitat de les despeses declarades.
En aquest sentit, l'Autoritat Nacional, dins les seves competències de supervisió, s'ha
d'assegurar que el control de primer nivell està funcionant amb eficàcia.
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Es comprovarà l'adequat funcionament dels sistemes de control a través dels controls
de coherència i conformitat i de qualitat, previs a les validacions de despeses; i, a
posteriori, a través de revisions i anàlisi de les verificacions efectuades pels controladors.
La Direcció General de Fons Europeus pot dur a terme aquestes revisions i anàlisi, com
a part d'una avaluació contínua, a través de supervisions periòdiques o de manera
expressa, si s'observen deficiències en les verificacions, que arribin a un percentatge
significatiu.
En aquells casos en què en el marc d'un control (de qualitat, de segon nivell o qualsevol
altre control), ja sigui d'operacions o de sistemes, es detectessin deficiències en el
funcionament de sistema de control, i aquestes deficiències fossin nombroses i / o greus,
amb possible pèrdua de fons, la Direcció General de fons Europeus emprendrà les
mesures necessàries per corregir la situació. Aquestes mesures seran proporcionades,
segons la naturalesa de les deficiències, gravetat, durada i caràcter recurrent de les
mateixes i seran comunicades a beneficiari i a el controlador.
L'Autoritat Nacional, si escau, podrà revisar i / o revocar la designació d'un auditor com
controlador de primer nivell.
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