MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI D’EXAMEN PER
EXPERT EXTERN DEL MODEL DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS
I FINANÇAMENT DEL TERRORISME.
1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR I DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
L’Institut Català de Finances i el seu Grup, Instruments Financers per Empreses Innovadores SLU i ICF
Capital SGEIC SAU, són subjectes obligats al compliment de la normativa relacionada amb la prevenció
de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
La Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
estableix, al seu article 28, l’obligació de que “... Les mesures de control intern a que es refereix l’article
26 seran objecte d’examen anual per expert extern”. Les mesures de control intern esmentades es
refereixen a totes les polítiques, procediments, control i supervisió de l’esquema de prevenció que hagin
adoptat les entitats obligades al compliment d’aquesta llei per prevenir els delictes econòmics
relacionats amb blanqueig de capitals i amb el finançament del terrorisme. El contingut d’aquest
examen ve establert, també, per la normativa en vigor en el moment de la licitació d’aquest contracte.
Concretament, la revisió i l’informe corresponent està prevista en l’Ordre Ministerial 2444/2007 de 31
de juliol i ha de seguir la Guia d’actuació que a tal efecte va emetre el “Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España” al juny de 2008.
L’ICF i les entitats del seu Grup, ja havien contractat, a través de 3 procediments ordinaris anteriors de
tipus obert d’adjudicació de contractes, el servei d’elaboració de l’informe d’expert extern des del
l’exercici del 2013 fins a la data. S’ha arribat al venciment de la licitació anterior amb el darrer informe
d’expert extern corresponent a l’anualitat març 2020-febrer 2021 datat el 30/04/2021.
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 establerta a la Llei 10/2010,
en el seu article 28, i la seva normativa vinculada o de desenvolupament.
La normativa esmentada estableix uns cicles de revisió que poden ser de 3 anys: el primer amb un
informe complet que reculli tots els requeriments de detall, valoració i recomanacions o millores i els
dos següents que poden basar-se en el seguiment de la possible implementació d’aquestes per part dels
subjectes obligats. Aquesta licitació, conseqüentment, s’adapta a aquests cicle de revisió imposat per la
normativa externa i, alhora, amb la pròpia normativa interna que estableix un canvi obligat d’expert
extern cada 6 anys (o 2 cicles de revisió en els termes exposats) per garantir l’objectivitat i
independència d’aquest; Així doncs, la licitació es planteja en una contractació directa per 3 exercicis
prorrogable per 3 exercicis addicionals.
2.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ ESCOLLIT
El procediment d’adjudicació d’aquest contracte és el procediment obert, d’acord amb l’article 156 de la
LCSP com a procediment ordinari d’adjudicació.
3.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I ECONÒMICA I FINANCERA I/O
CLASSIFICACIÓ EXIGIDA
La solvència econòmica i financera que s’exigeix per a aquest contracte consisteix en:
-

El candidat ha d’acreditar una facturació total anual mínima per serveis relacionats amb la
prevenció de riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme superior als 125.000€
en cadascun dels darrers tres anys (2018, 2019 i 2020).

La solvència tècnica i professional que s’exigeix per a aquest contracte és la següent:

-

-

-

-

-

-

El candidat, en cada un dels darrers tres anys (2018, 2019 i 2020), ha tingut contractats com a
mínim (en termes de mitja) a 1 soci (o responsabilitat equivalent) dedicat a tasques
relacionades amb la prevenció de riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i
que ha de ser necessàriament la persona física que està registrada com a Expert Extern en el
SEPBLAC i la persona que ha de signar els diferents informes que són objecte d’aquesta
licitació.
El candidat, en cada un dels darrers tres anys (2018, 2019 i 2020) ha tingut contractats com a
mínim (en termes de mitja) a 2 gerents (o responsabilitat equivalent) dedicats a tasques
relacionades amb la prevenció de riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
El candidat, en cada un dels darrers tres anys (2018, 2019 i 2020), ha tingut contractats com a
mínim (en termes de mitja) a 3 caps d’equip i/o tècnics (o responsabilitat equivalent) dedicats
a tasques relacionades amb la prevenció de riscos de blanqueig de capitals i finançament del
terrorisme.
El candidat ha d’acreditar una experiència, en els darrers tres anys (2018, 2019 i 2020) d’haver
emès fins a 3 informes d’expert extern diferents un dels quals, com a mínim ha de
correspondre a 1 entitat de crèdit (en els termes de la Llei 10/2014 de 26 de juny d’ordenació,
supervisió i solvència d’entitats de crèdit). La resta d’experiència computable es ha de
completar-se amb informes d’expert extern d’entitats de capital risc (en els termes de la Llei
22/2014 de 12 de novembre reguladora de les entitats de capital-risc, altres entitats d’inversió
col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d’entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat)
i/o dels establiments financers de crèdit (en els termes la Llei 5/2014 de 27 d’abril de foment
del finançament empresarial).
El candidat no ha participat en l’elaboració de l’Informe d’Expert Extern del Grup ICF ni ha
col·laborat en l’execució de tasques rellevants relatives a la prevenció de blanqueig de capitals i
finançament del terrorisme en qualsevol de les entitats del Grup ICF en els darrers 6 anys.
Experiència mínima en treballs relacionats amb la definició i/o revisió dels procediments i
mecanismes de control intern, establerts per prevenir el blanqueig de capitals i el finançament
del terrorisme, en els darrers 5 anys, per al personal de categoria Soci i de Gerent (o
responsabilitats assimilables) per cadascun, i en els darrers 3 anys, per al de categoria Cap
d’Equip/Tècnic.

Aquests criteris de solvència, negoci i de capacitat es considera que poden garantir la capacitat per
gestionar l’execució del contracte que té un valor estimat de 27.000€ i el principal risc en la seva
execució que és el de la suficiència de mitjans i experiència per dur a terme de forma satisfactòria el seu
objecte.
4.- JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
a) CRITERIS DE QUALITAT
- Es valoraran de forma positiva que les persones directament assignades a aquest contracte atresorin
experiència acreditable en definició/revisió dels sistemes de control intern relacionats amb prevenció de
blanqueig de capitals i finançament del terrorisme en el sector financer en general i en el d’entitats de
crèdit en particular (així definides en la normativa aplicable a aquestes entitats). Aquesta experiència es
considera útil i aplicable a la operativa habitual de les entitats del Grup ICF i pot facilitar, tant, les
pròpies tasques de revisió dels mecanismes de prevenció i control, com, la perspectiva de possibles
adaptacions a les millors pràctiques dels sector.
- Es considera un valor afegit aquelles propostes en les quals la participació de les persones amb major
responsabilitat (Soci/Gerent) sigui major; ja que s’entendrà que la transferència d’experiència i
coneixement a l’operativa del Grup ICF serà millor. La valoració d’aquest punt es farà tenint en compte,
primer, la dedicació prevista conjunta de Soci i Gerent a les diferents exàmens anuals i, després per
diferenciar possibles situacions d’empat entre diferents propostes, la major dedicació del màxim
responsable del contracte, el Soci. La variable de referència que es tindrà en compte per fer aquesta
avaluació serà el percentatge de dedicació previst pel degut compliment del contracte que facin els
propis sol·licitants, mesurat en l’escenari de examen anual de tipus complert.

- Es podran considerar altres aspectes que proposin els licitadors per completar la seva oferta de
col·laboració amb el Grup i que tinguin com a objectiu facilitar o col·laborar amb aquells aspectes propis
de la funció de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, així com també
relacionats amb la prevenció de l’elusió fiscal en la operativa del Grup ICF. A títol d’exemple les matèries
que poden ser objecte d’aquestes propostes son: formació, facilitar informació sobre prevenció i
blanqueig de capitals i/o elusió fiscal, entre altres; millores o aplicacions de gestió, informes diferenciats
per cada una de les entitats del grup.
b) CRITERI ECONÒMIC
El pressupost base de licitació per la durada inicial del contracte és de 27.000€ (vint i set mil euros),
IVA exclòs. Aquest és el límit màxim de despesa que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre
l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la
licitació d’aquest contracte. Aquest import inclou el cicle complert de revisions establerts a la normativa
en condicions normals. És a dir, contempla una durada de tres anys: el pressupost d’1 informe complet
més 2 informes de seguiment de recomanacions. El valor estimat del contracte, és a dir el total màxim
per tota la durada del contracte licitat (3 anys) més les possibles pròrrogues previstes (fins a 3 anys
addicionals) en l’escenari d’informes complets en cada exercici, serà de 96.000 € IVA exclòs.
Donada la doble tipologia d’informes a lliurar per tota la durada del contracte licitat, és necessari indicar
de forma separada i individual el cost facilitat per cada licitador de cada tipus de servei, és a dir, cal
determinar el millor cost possible per l’informe complet i el millor cost possible pels dos informes de
seguiment de les recomanacions; aquests preus seran els preus de referència dels informes, complet o
de seguiment, a realitzar durant tota la durada del contracte (tant del període inicial com de les
possibles pròrrogues).
El preu del contracte serà el d’adjudicació i haurà d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre
el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus
que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions
establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
Les ofertes seran puntuades rebent la màxima puntuació l’oferta econòmica més baixa i, la resta
disminuint la puntuació proporcionalment a l’augment de les respectives ofertes.
5.- JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
La previsió d’incompliment de qualsevol dels terminis previstos com a data d’entrega dels corresponents
informes haurà de ser comunicada immediatament al responsable del contracte, amb l’explicació de les
seves causes, que, o bé, en podrà autoritzar pròrrogues específiques d’entrega, o bé podrà considerar
activar el procediment de resolució anticipada.
6.- JUSTIFICACIÓ DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE i DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ
El Pressupost base de licitació és de 27.000 Euros pels 3 anys totals licitats sense computar les possibles
pròrrogues. La normativa legal estableix que els cicles de revisió es poden complimentar fins a un màxim
de 1 informe anual complert i 2 informes anuals successius de seguiment de les recomanacions i
millores proposades en el primer.
Informe complert
Informe de seguiment
Total

Import (€ sense IVA)
16.000
5.500
27.000

# en el cicle
1
2

El pressupost contempla el cost dels 3 informes anuals amb la composició prevista a la normativa. Els
candidats han de detallar la seva oferta per cada un dels 3 informes a realitzar en cada cicle de revisió.
La distribució d’aquest pressupost base de licitació, distribuït inicialment per les entitats del Grup ICF, és
la següent:

- Institut Català de Finances (ICF): 24.300€ .
- Institut Català de Finances Capital SGEIC SAU (ICF Capital): 1.350€.
- Instruments Financers per Empreses Innovadores SLU (IFEM): 1.350€.
Aquests imports quedaran modificats proporcionalment en funció del cost final corresponent al
adjudicatari final d’aquesta licitació.
El Pressupost es justifica atenent als costos de licitacions anteriors amb un increment assimilable a una
evolució en els costos de mercat i tenint en compte, també, el marc d’altres diferents ofertes licitades
per entitats públiques pel mateix tipus de servei.
Aquest pressupost base de la licitació es correspon amb l’escenari d’execució més probable; és a dir, un
primer exercici revisat amb un informe complet i els dos següents resolts amb dos informes de
seguiment. Es possible, que per canvis rellevants en el model de prevenció de PBCFT del Grup ICF,
aquest escenari canviés i s’encarregui al licitador un informe complert enlloc d’un dels informes de
seguiment pels anys successius al primer. En aquesta situació, doncs, el Valor Estimat del contracte es
veuria incrementat per la diferència del cost establert en l’oferta del guanyador d’aquesta licitació entre
un informe complert i el cost de l’informe de seguiment al qual substitueix. En tant aquests imports
formen part de l’oferta de col·laboració a presentar pels licitadors, no es pot establir de forma exacta el
nou valor estimat del contracte. En tot cas, aquest nou valor quedarà argumentat per les possibles
diferencies de cost establerts en l’oferta guanyadora entre el cost de l’informe de seguiment i el
corresponent de l’informe de seguiment.
El Valor Estimat del contracte, considerant les prorrogues previstes i incorporant en aquest càlcul que
tots els exercicis fossin subjecte d’una avaluació per expert extern sota la modalitat d’informe complet
(d’acord amb l’establert a la normativa aplicable), seria de 96.000 €
7.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS
Aquest contracte no es pot dividir en cap mena de lots donat les pròpies característiques del model de
prevenció que es pretén revisar amb la contractació de l’expert extern objecte del contracte. Es tracta
d’un únic model de prevenció, aplicable a totes les entitats que formen el Grup ICF. Per tant, els criteris
de revisió han de ser uniformes i homogenis per la valoració de cada una de les diferents operatives del
grup i no seria una bona pràctica tenir diferents proveïdors per aquesta mena de servei.
8.- JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MIJTANS TÈCNICS I DE PERSONAL PER SATISFER LA
NECESSITAT DEL CONTRACTE
La tipologia del servei a prestar és un requeriment legal d’obligat compliment per ICF i les entitats del
seu Grup. I és la normativa que estableix que aquest servei ha de ser prestat per un expert extern aliè a
la pròpia estructura orgànica de les empreses que formen el Grup9.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Donades les característiques del contracte, el nivell de risc del mateix referent a les dades personals serà
ALT. En funció d’aquest nivell de risc, l’adjudicatari haurà de complir les obligacions que s’especifiquen a
aquest efecte en el Plec de Clàusules Administratives. No es contempla cap cessió de dades al
contractista.
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