Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda
Intervenció General

GENERALITAT DE CATALUNYA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DELS CONTROLS ESTABLERTS A L’ARTICLE 127.1 DEL REGLAMENT (UE)
1303/2013
Programa Operatiu per al Sector Pesquer espanyol. FEMP 2014-2020. Catalunya

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és:
-

la realització de l’auditoria de sistemes i procediments a l’Organisme Intermedi de
l’Autoritat de Certificació del FEMP 2014-2020, la Direcció de Serveis del DARP.
L’auditoria de sistemes i procediments ha de permetre verificar que els sistemes de
gestió i control són eficaços i adequats per prevenir, detectar i corregir
irregularitats.

-

el seguiment i actualització de resultats de l’auditoria de sistemes i procediments
realitzada l’any 2019, a l’Organisme intermedi de Gestió del FEMP 2014-2020, la
Direcció General de Pesca i Afers Marítims del DARP.

L’auditoria de sistemes i procediments ha de permetre verificar que els sistemes de
gestió i control són eficaços i adequats per prevenir, detectar i corregir irregularitats.
L’auditoria s’haurà de realitzar en els termes que s’exposen en els Plecs de Clàusules
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques..
L’opinió estarà basada en els principis d’integritat, presentació imparcial, diligència
professional, confidencialitat, independència i enfocament basat en l’evidencia.

2. DIRECCIÓ DE L’ENCÀRREC.
Amb independència del personal de direcció dels treballs objecte del present contracte,
destinat per l’empresa adjudicatària, i d’acord amb el contingut de l’article 37 del
Reglament de la Funció Interventora (Decret 133/95), el present contracte es realitzarà
sota la direcció de membres del Cos de Ia intervenció de l’Administració de la
Generalitat designats per l’Interventor/a General de la Generalitat de Catalunya.

3. SUBJECCIÓ A LES NORMES PREVISTES AL REGLAMENT (UE) 1303/2013.
A part de la normativa a què s’hagi de sotmetre aquest contracte, l’execució del mateix
haurà de subjectar-se, també, a allò previst al Reglament (UE) 1303/2013 (en
endavant RDC) i normativa de desenvolupament, en tot allò que pugui ésser
d’aplicació, així com les orientacions de la Comissió Europea sobre una metodologia
per a l’avaluació dels sistemes de gestió i control. Una còpia d’aquestes orientacions
serà lliurada a l’empresa adjudicatària a l’inici de l’execució del contracte.

4. SUBJECCIÓ A LES INSTRUCCIONS DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.
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L’execució del contracte estarà també subjecte a la Instrucció 01/2020 de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, sobre règim a seguir en l’exercici
del control financer, de 15 de gener de 2020, en la part que sigui d’aplicació.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Igualment, haurà d’adaptar-se a qualsevol norma tècnica que li pugui ésser d’aplicació
emesa per la Intervenció General amb posterioritat.

5. CONTINGUT DELS TREBALLS A REALITZAR.
Els treballs a realitzar corresponen al Programa operatiu per al sector pesquer espanyol
2014-2020, cofinançat pel fons comunitari FEMP, per a la part corresponent a
Catalunya, i comprenen:
5.1- Auditoria de sistemes i procediments del següent Organisme Intermedi de
l’Autoritat de Certificació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya:
Concretament a la Direcció General de Serveis, del departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, com a organisme
intermedi de certificació.
L’auditoria de sistemes i procediments ha de permetre verificar que els sistemes
de gestió i control són eficaços i adequats per a prevenir, detectar i corregir
irregularitats.
El treball s’ha de realitzar atenent als cinc requisits clau establerts en el Programa
de Treball d’auditoria dels sistemes de gestió i control de l’organisme intermedi de
l’Autoritat de Certificació.
1. Separació adequada de funcions i sistemes apropiats d’informació i
supervisió, en aquells casos en què l’autoritat competent encomani
l’execució dels treballs a una altra autoritat.
Es tracta de determinar l’existència d’una clara definició i assignació de
funcions en l’Autoritat de Certificació i els seus Organismes Intermedis i entre
aquests i les Autoritats de Gestió i Organismes Intermedis, amb els criteris
d’avaluació següents:
-

Descripció i assignació clara de funcions.
Que es disposi de personal suficient i amb qualificació necessària.
Compliment del principi de separació de funcions.
Existència de procediments i manuals complets, adequats i actualitzats.
Supervisió de tasques delegades.
Procediment d’avaluació del risc.

2. Procediments adequats per a elaborar i presentar les sol.licituds de
pagament.
Es tracta de determinar si existeixen procediments adequats per garantir que
es rep i es té en compte la informació adequada de l’Autoritat de
Gestió/Organisme Intermedi sobre les verificacions de primer nivell realitzades i
els resultats de les auditories dutes a terme per l’autoritat d’auditoria/organisme
col·laborador, que incloguin comprovacions detallades, responsabilitats i fluxos
de treball clars per a tot el procés de certificació. Els criteris d’avaluació són:
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-

GENERALITAT DE CATALUNYA

-

Si existeixen procediments adequats per garantir que es rep i es té en
compte la informació adequada de l’Autoritat de Gestió/Organisme
Intermedi.
Si els procediments escrits inclouen comprovacions detallades,
responsabilitats i fluxos de treball clars per a tot el procés de certificació.

3. Manteniment de registres informatitzats adequats de les despeses
declarades i de la contribució pública corresponent.
Es tracta de constatar l’existència de sistemes informatitzats adequats que
garanteixin el registre comptable de les despeses declarades a la Comissió i
determinar l’existència de pista d’auditoria adequada a nivell de l’Autoritat de
certificació/Organisme Intermedi. Els criteris d’avaluació són:
-

-

-

Si es mantenen registres comptables apropiats en suport electrònic de les
despeses declarades a la Comissió que garanteixi el registre i
emmagatzematge informàtic de totes les operacions, amb totes les dades
precises per elaborar les sol·licituds de pagament i els comptes.
Si existeixen procediments adequats per mantenir registres informàtics
exactes i complets de les despeses presentades per l’Autoritat de Gestió
/OI a l’Autoritat de Certificació/OI, incloent la contribució pública
corresponent pagada als beneficiaris.
Si es garanteix una pista d’auditoria adequada que permeti la conciliació de
la despesa declarada a la Comissió amb les declaracions de despeses
rebudes de l’Organisme Intermedi de l’Autoritat de Gestió.

4. Comptabilitat adequada i completa dels imports recuperables, recuperats
i retirats
Verificar que existeixen procediments adequats que garanteixin l’existència
d’un reflex comptable i un adequat tractament de les quantitats retirades i
recuperades durant l’exercici comptable, de les quantitats que s’han de
recuperar al final d’aquest exercici i de les quantitats no recuperables, així com
de les irregularitats detectades en l’exercici comptable i de les despeses
subjectes a una avaluació en curs de la seva legalitat i regularitat.
Els criteris d’avaluació són:
-

-

Procediments adequats i efectius per mantenir proves exactes i completes
de les quantitats retirades i recuperades durant l’exercici comptable, de les
quantitats que s’han de recuperar al final d’aquest exercici i les
recuperacions realitzades d’acord amb l’article 72, lletra h) i l’article 137,
apartat 1, lletra b) del RDC i que les quantitats no recuperables
presentades en la comptabilitat corresponen a les quantitats introduïdes en
els sistemes comptables.
Registres comptables adequats que acreditin que la despesa s’ha exclòs
dels comptes de conformitat amb l’article 137, apartat 2, del RDC, si escau,
i que totes les correccions necessàries queden reflectides en els comptes
corresponents a l’exercici comptable què es tracti.

També caldrà seleccionar una mostra d’expedients de beneficiaris/executors, que com
a mínim cobreixi 30 expedients (certificats totalment, parcialment o no certificats),
sense que els expedients amb import certificat i pagat zero puguin representar més
d’un terç de la mostra.
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La selecció de la mostra, de 30 expedients, ha d’obeir, entre d’altres, als següents
criteris per complir el requisit de varietat:

GENERALITAT DE CATALUNYA

1. Diferents anys de contractació dels compromisos i realització dels pagaments
2. Les diferents mesures certificades
3. Expedients subjectes al procediment de concessió de subvencions i
expedients subjectes al procediment de contractació pública, si s’escau.
4. Expedients amb compromisos pendents de certificació i expedients
compromesos i certificats.
5. Expedients de petit import i d’alt import.
6. Beneficiaris/executors de diferent forma jurídica (persones físiques, societats
mercantils privades i públiques, entitats sense ànim de lucre, confraries de
pescadors, i administració pública).
En la selecció s’haurà de tenir en compte el risc estimat per alguns expedients en
funció de les entrevistes realitzades i els resultats de controls realitzats en el
període de programació anterior, i complementar-los quan a representativitat i
ponderació global.

5.2- Seguiment i actualització de resultats de l’auditoria de sistemes i
procediments realitzada l’any 2019, a l’Organisme intermedi de gestió del
FEMP 2014-2020:
Concretament a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, com
a organisme intermedi de gestió.
S’haurà de realitzar:
-

Un seguiment de les recomanacions realitzades a l’informe de seguiment i
actualització de l’any 2020 sobre l’auditoria de sistemes i procediments de
l’any 2019 ; verificant que els sistemes de gestió i control són eficaços i
adequats per a prevenir, detectar i corregir irregularitats i que en cas d’haver
detectat alguna irregularitat s’hagi resolt.

-

Una actualització dels possibles canvis realitzats pels òrgans controlats en els
seus sistemes de gestió i control.

L’empresa adjudicatària pren la responsabilitat de no divulgar, ni fer altre ús que el
relacionat amb l’objecte del contracte, de la documentació rebuda per part de
l’Administració contractant.
6. OPERATIVA DELS CONTROLS.
El procés de realització dels controls a efectuar és el que segueix:
-

Estudi de la normativa d’aplicació.
Aquests treballs s’hauran de realitzar, quan així ho determini la Intervenció, en un
local de l’Administració que es determinarà per la mateixa Intervenció actuant

-

Comunicació, per part de l’Interventor responsable, a l’òrgan gestor de la data inici
del control.
Prèviament, l’empresa adjudicatària i la Intervenció responsable hauran acordat un
calendari d’entrevistes amb l’òrgan gestor, tenint en compte el temps previ a les
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visites necessari per a l’estudi de la normativa i l’anàlisi inicial dels llistats anuals de
despesa certificada.
-

Aplicació del programa de treball aprovat.

-

Elaboració de l’esborrany d’informe provisional de control de sistemes i
procediments.

-

Discussió de l’esborrany de l’informe provisional de control de sistemes i
procediments, amb el personal de la Intervenció actuant i modificació o ampliació
dels mateixos si s’escau.

-

Tramesa de l’informe provisional de control de sistemes i procediments a l’òrgan
gestor, per part de l’Administració, amb l’obertura del període d’al·legacions (10
dies hàbils).
L’informe provisional del control de sistemes i procediments haurà d’estar signat
per l’adjudicatari.

-

Redacció, incorporant si s’escau les possibles al·legacions presentades, de
l’esborrany de l’informe definitiu de control de sistemes i procediments, amb el
contingut previst en els models facilitats per l’Administració, i lliurament d’aquest en
el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de l’enviament per part de la
Intervenció de la còpia escanejada de les al·legacions a l’empresa adjudicatària, o
bé la comunicació de que aquestes no han estat realitzades.

-

Discussió de la proposta d’informe definitiu de control de sistemes i procediments,
amb el personal de la Intervenció responsable, i modificació del mateix, si s‘escau.

-

Tramesa de l’informe definitiu de control de sistemes i procediments, als seus
destinataris per part de la Intervenció.

7. ESTRUCTURA MÍNIMA DELS PAPERS DE TREBALL EMPRATS.
Els papers de treball utilitzats en l’elaboració dels informes hauran de ser lliurats per
l’empresa contractada a la Intervenció de l’Administració de la Generalitat. Aquests
papers de treball tindran la següent estructura mínima, d’acord amb la Instrucció
01/2020 de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, sobre règim a seguir
en l’exercici del control financer, de 15 de gener de 2020:
a) Capçalera: nom del subjecte controlat, l’exercici econòmic i una referència i breu
descripció del contingut del control.
b) Identificació: nom de les persones, membres de l’equip de treball, que han
participat en l’elaboració de l’informe i la data de realització.
c) Font: indicació de la manera com s’ha obtingut la informació, amb una referència a
les persones que l’han facilitada i als documents base.
d) Explicació: comentaris al treball realitzat, indicant els objectius perseguits i les
proves portades a terme.
e) Referències: cada paper de treball té la seva pròpia referència, i ha d’indicar els
papers de treball que hi estan relacionats.
f) Abast del treball: indicació del volum de les mostres i el mètode aplicat per a la
seva obtenció.
g) Informació general: indicació dels problemes plantejats, les deficiències trobades i
altra informació que es cregui convenient.
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h) Conclusions: exposició breu dels resultats aconseguits amb el treball, un cop
finalitzat.
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També caldrà lliurar a l’Administració còpia de la documentació obtinguda per
l’adjudicatari arran de les diferents visites als òrgans intermedis, òrgans gestors i
beneficiaris/executors.

8. ESTRUCTURA I FORMAT DE LA DOCUMENTACIÓ A LLIURAR A LA
INTERVENCIÓ.
8.1. Informe provisional de l’auditoria de sistemes i procediments
L’estructura ve determinada per la Instrucció 01/2020 sobre règim a seguir en
l’exercici del control financer, de 15 de gener de 2020.
En la fase de discussió, l’adjudicatari lliurarà un exemplar en suport informàtic (.doc
o similar), i en la fase definitiva, lliurarà un exemplar en suport informàtic (.doc o
similar) i un exemplar en suport informàtic signat electrònica amb un certificat vàlid
(.pdf o similar)
L’idioma a emprar és el català.
8.2. Informes definitius de l’auditoria de sistemes i procediments
L’estructura ve determinada per la Instrucció 01/2020 sobre règim a seguir en
l’exercici del control financer, de 15 de gener de 2020.
En la fase de discussió, l’adjudicatari lliurarà un exemplar en suport informàtic (.doc
o similar), i en la fase definitiva, lliurarà un exemplar en suport informàtic (.doc o
similar) i un exemplar en suport informàtic signat electrònica amb un certificat vàlid
(.pdf o similar)
L’idioma a emprar és el català.

També caldrà lliurar a l’Administració còpia, en suport informàtic, dels papers de treball
utilitzats per a la realització de l’auditoria.

9. PERSONAL MÍNIM INTEGRANT DEL CONTRACTE.
L’empresa ha de comprometre’s a posar a disposició un equip mínim de 5 persones,
amb la dedicació mínima d’obligat compliment que s’expressa a continuació, format
per:
1 soci/sòcia o director/a del treball
1 cap d’equip
2 assistents
1 tècnic/a expert/a en auditoria informàtica

66 hores
391 hores
452 hores
40 hores

Per al personal que es posi a disposició s’exigeixen els següents requisits mínims:
-

Titulacions requerides:
-

Titulació superior en Ciències Econòmiques, Ciències Empresarials,
Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Actuarials i Financeres,

Carrer de Fontanella, 6
08010 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

Doc.original signat per:
Domingo Moya Fornieles
05/03/2021

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

*0FBRNGUKLUOGZQBDWK8V7LXY3KI9RU9T*
0FBRNGUKLUOGZQBDWK8V7LXY3KI9RU9T

Data creació còpia:
04/05/2021 10:17:13
Data caducitat còpia:
04/05/2024 00:00:00
Pàgina 6 de 9

Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda
Intervenció General

GENERALITAT DE CATALUNYA

-

Sociologia, Ciències Polítiques o Dret, o titulacions universitàries
equivalents conforme als plans d’estudis vigents en el moment d’obtenir
la titulació, per al Soci i el Director de Treball, cap d’equip i la totalitat
dels assistents.
Titulació en Enginyeria Informàtica per al tècnic expert en auditoria
informàtica.

-

Treballs realitzats en empresa d’auditoria d’almenys 5 anys per al Soci i el
Director del treball, d’almenys tres anys per al cap d’equip, un any per a
cada assistent.

-

Experiència concreta en control de subvencions de Fons Comunitaris
d’almenys 3 anys per al Soci i Director del Treball, d’almenys dos anys per
al cap d’equip i un any per a un dels dos assistents.

-

Experiència mínima d’un any en control de projectes subjecte a la norma
internacional BS ISO/IEC 27002 i tenir l’acreditació CISA (Certified
Information Systems Auditor), per al tècnic expert en auditoria informàtica.

Respecte a la dedicació d’un expert en auditoria informàtica, hauran de tenir una
dedicació adequada en les fases de programació, execució del treball de camp, i
elaboració d’informes.
Respecte a la dedicació del cap d’equip i de l’assistent, s’ha de considerar:
o

Tant en la fase de programació com la d’execució del treball de camp, el cap
d’equip haurà de tenir una dedicació completa fins al lliurament de l’informe
provisional, sense que l’adjudicatari li pugui assignar altres tasques relacionades
amb altres clients o formació interna i externa. Els assistents hauran de tenir una
dedicació completa durant el període d’execució del treball de camp, i adequada
durant la resta del contracte.

o

Posteriorment i fins la proposta de l’informe definitiu, el cap d’equip haurà de tenir
una dedicació adequada, d’acord amb l’evolució de les tasques derivades de
l’execució del contracte.

La Intervenció actuant destinarà personal propi, per a l’execució dels treballs
relacionats amb els organismes intermedis, en la mesura de les seves disponibilitats.
Aquest personal s’integrarà en l’equip de treball de l’empresa adjudicatària com a
coordinador i supervisor junt amb el cap d’equip designat per l’adjudicatari.
L’empresa adjudicatària restarà obligada a mantenir durant l’execució del contracte el
personal ofert, llevat pels següents supòsits:
1. que la pròpia Administració requereixi un canvi degudament fonamentat
d’algun membre de l’equip auditor.
2. que l’empresa adjudicatària proposi un canvi degudament justificat, a
aprovar per la Intervenció, i sempre que la resta de requeriments de qualitat
tècnica de la persona proposada siguin iguals o superiors a la valorada
inicialment.
Mentre duri l’execució del contracte, des de l’endemà de la seva signatura fins
l’exhauriment del termini previst a l’apartat següent, el personal de l’empresa
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adjudicatària haurà de mantenir reunions periòdiques amb la Intervenció responsable
designada, a fi i efecte de:

GENERALITAT DE CATALUNYA

-

poder portar un seguiment acurat de la realització del contracte d’acord amb el
calendari inicial que s’acordi.
discutir les possibles incidències que sorgeixin.

El cap d’equip haurà d’estar també disponible quan sigui necessari per la naturalesa de
les qüestions a tractar.

10. TERMINIS DE REALITZACIÓ DE LES TASQUES OBJECTE DEL CONTRACTE.
Es lliurarà l’esborrany d’informe provisional en dos mesos a partir de la notificació d’inici
de control.
Es lliurarà l’esborrany de proposta d’informe definitiu dins dels 10 dies hàbils a partir de
la presentació d’al·legacions o el coneixement de la no presentació d’aquestes.
El mes d’agost es considera inhàbil a efectes de l’execució del contracte.
L’execució del contracte ha d’estar finalitzada com a màxim el 29 d’octubre de 2021.
10. ALTRES OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE REALITZACIÓ DE L’ENCÀRREC
Caldrà que l’adjudicatari adeqüi els treballs a realitzar a les orientacions que siguin
facilitades per la Comissió Europea, tant vigents abans de l’adjudicació del contracte
com aquelles altres dictades amb posterioritat, que previsiblement durant la seva
execució poguessin modificar les existents. Així mateix, s’hauran d’adequar els treballs
a possibles instruccions donades per l’Autoritat d’Auditoria, entre ells, els referits a la
millora de la qualitat.
L’adjudicatari haurà d’informar a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya
sobre qualsevol conflicte d’interessos que pugui sorgir durant la realització de
l’auditoria. Aquests conflictes poden derivar de la participació de l’adjudicatari, d’un dels
socis o de qualsevol membre de l’equip en controls realitzats per encàrrec del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, treballs de consultoria,
etc., així com altres activitats rellevants relacionades amb la gestió del fons FEMP.
Qualsevol circumstància susceptible de ser considerada com possible conflicte
d’interès haurà d’expressar-se per part de l’adjudicatari, detallant la solució proposada
per a la seva resolució, que serà valorada per la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya.
L’adjudicatari haurà de conservar la documentació suport del treball realitzat durant el
termini de 10 anys següents a l’acabament del contracte. Durant el citat termini , la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya podrà examinar-la, en qualsevol
moment, designant als funcionaris tècnics precisos per efectuar el mencionat examen.
De la mateixa manera, la documentació suport de l’auditoria, podrà ser examinada pels
serveis de la Comissió Europea quan així ho requereixin. A aquests efectes, el director
del treball i el cap d’equip hauran d’estar disponibles per a qualssevol consultes/visites
que es realitzin a l’organisme de control independent amb posterioritat al lliurament dels
informes i dictamen, sobre els treballs realitzats.
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Els treballs de planificació es duran a terme, a les dependències de la Intervenció
General i els treball de camp, a les dependències de l’organisme intermedi de
certificació, ambdues a la ciutat de Barcelona, sempre i quan així ho requereixi la
Intervenció.

Barcelona,

Domingo Moya Fornieles
Interventor de Control Financer
de Fons Comunitaris Agrícoles
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