Instrucció 1/2013, de 29 d’abril, de la directora general d’Economia i Estadístiques,
com a organisme intermedi del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 20072013, sobre quadres de seguiment trimestral d’execució i informació sobre
actuacions per a joves
Antecedents
1. En el marc de les Trobades Anuals que, en compliment de l’article 68 del
Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, pel qual s’estableixen les
disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al
Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i es deroga el Reglament (CE)
núm. 1260/1999, tingueren lloc el mes de març de 2011, la Comissió Europea
plantejà a la Unitat Administradora del Fons Social Europeu (UAFSE) la
necessitat que se li trametés informació periòdica sobre el nivell d’execució dels
programes operatius de l’FSE. Aquesta demanda es justificà pel debat que
s’estava plantejant sobre el futur de la política de cohesió i les perspectives
financeres dels fons estructurals; per això era de cabdal importància que cada
estat membre oferís informació detallada sobre el grau d’execució de l’ajuda de
l’FSE, tot i que encara no s’hagués certificat a l’autoritat de gestió.
2. Des d’aleshores la UAFSE ha anant recopilant i enviant a la Comissió Europea un
quadre de previsions financeres de caràcter trimestral (amb data de 31 de març,
de 30 de juny, de 30 de setembre i de 31 de desembre) en el qual es recollia la
informació de les actuacions fetes i previstes pels organismes intermedis,
desagregades al nivell d’objectiu, tipus d’ajuda i eix prioritari. La periodicitat
d’enviament era quadrimestral: 30 de gener (darrer trimestre de l’any anterior),
30 d’abril (primer trimestre de l’any en curs), 30 de juliol (segon trimestre) i 30
d’octubre (tercer trimestre).
3. Des que s’inicià i fins a la data, aquest ha estat un exercici de gran utilitat per a
tots els agents involucrats en la gestió de l’FSE pels motius següents:
a) Els

organismes intermedis informen del seu grau d’execució real,
independentment de si s’ha certificat a l’autoritat de gestió o no. Així, tant els
organismes intermedis com l’autoritat de gestió i l’autoritat de certificació
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disposen de la informació necessària per fer una anàlisi i un seguiment
adequats dels objectius d’execució, i poden anticipar-se així a problemes o a
riscs de descompromís.
b) Aquesta informació permet a la UAFSE avançar a la Comissió Europea el grau
d’execució acumulat de les actuacions certificades, fetes i previstes, i,
d’aquesta manera, defensar l’assignació financera de cada programa
operatiu.
c) Aquesta informació ha estat molt rellevant l’hora de les negociacions
pressupostàries per al període 2014-2020.
Quadre de seguiment trimestral d’execució de l’FSE
Per tot això i atesa la importància de la informació reflectida en els quadres
trimestrals tant per a la UAFSE com per a la Comissió Europea, s’ha implantant en
l’aplicació de gestió, seguiment i control dels programes operatius de l’FSE un nou
mòdul on s’hauran d’introduir les dades d’execució trimestral.
Informació sobre actuacions per a joves
Segons les darreres dades de l’INE (4t trimestre del 2012), la taxa de desocupació
juvenil a Espanya se situa en el 55,3 %. Aquesta xifra alarmant fa necessari posar en
marxa iniciatives i mesures urgents per part de l’estat membre que ajudin a pal·liar la
situació complicada dels nostres joves en situació de desocupació. Davant aquesta
difícil situació, l’FSE ha de ser un dels màxims impulsors de la lluita contra la
desocupació juvenil i, per tant, és urgent posar en marxa mesures i iniciatives.
La Comissió Europea, conscient de la gravetat del problema, ja ha aprovat per al
període 2014-2020 una partida addicional de 3.000 milions d’euros que s’han de
destinar exclusivament a la lluita contra la desocupació juvenil.
En aquest sentit, la Comissió Europea, a més, exerceix cada vegada més pressió
perquè els programes operatius del període 2007-2013 desviïn recursos i comencin
de manera immediata a implantar actuacions destinades a aquesta finalitat. La
UAFSE és conscient de les mesures que estan prenent els diferents organismes
intermedis, entre les quals hi ha les reprogramacions de programes operatius amb la
finalitat de destinar més pressupost a aquest tipus d’actuacions.
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Per tot això, de cada vegada la Comissió Europea exigeix més informació sobre les
actuacions que l’FSE està duent a terme adreçades al col·lectiu de joves, com a
avançament de les exigències més elevades que hi haurà en el proper període 20142020, per la qual cosa cal estar preparats.
Per tot això, dict la següent
INSTRUCCIÓ
1. Quadre trimestral de seguiment de l’execució financera
Els organismes col·laboradors del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 20072013 han de trametre trimestralment al Departament de Fons Europeus de la
Direcció General d’Economia i Estadístiques el quadre d’execució trimestral que
s’adjunta com a annex 1 d’aquesta Instrucció. En la primera columna, hi figura la
quantia total programada per a tot el període. En la segona columna, s’hi ha
d’indicar la quantia total que han compromès els organismes col·laboradors dels
fons finalistes 19112 que tenguin assignats en els seus pressuposts vigents. En la
tercera columna, s’hi ha d’indicar la quantia total que hagi estat efectivament
pagada dins del trimestre.
Aquest quadre s’ha d’enviar d’acord amb el calendari següent:
a) Abans del 20 de gener, la informació corresponent als mesos d’octubre,

novembre i desembre de l’any anterior.
b) Abans del 5 d’abril, la informació corresponent als mesos de gener, febrer i
març de l’any corrent.
c) Abans del 5 de juliol, la informació corresponent als mesos d’abril, maig i
juny de l’any corrent.
d) Abans del 5 d’octubre, la informació corresponent als mesos de juliol, agost i
setembre de l’any en curs.
2. Quadre d’informació sobre actuacions de joves (Registre d’Informació de Joves)
Els organismes col·laboradors del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 20072013 han de trametre trimestralment al Departament de Fons Europeus de la
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Direcció General d’Economia i Estadística el quadre trimestral d’informació de joves
que s’adjunta com a annex 2.
En aquest quadre s’hi ha de reflectir la informació següent:
a) Despesa total prevista per organisme col·laborador. Ha de comprendre la

b)

c)

d)
e)
f)
g)

suma de les quanties indicades en el quadre d’execució trimestral anterior
(despesa total compromesa + despesa efectivament pagada).
Actuacions específiques adreçades a joves. En aquesta columna s’ha
d’indicar únicament amb “Sí” o “No” si les actuacions que s’indiquen en la
columna següent han estat adreçades específicament a joves o no.
Despesa total prevista en actuacions per a joves. Despesa que l’organisme
col·laborador preveu que s’han d’adreçar específicament al col·lectiu de
joves.
— En les files en què s’hagi indicat”Sí”, la quantia específicament
adreçada al col·lectiu de joves.
— En les files en què s’hagi indicat “No”, la quantia destinada a
actuacions que tot i no s’adrecen específicament a joves tindran
participació d’aquest col·lectiu.
Nombre total de joves menors de 25 anys. Nombre d’homes menors de 25
anys que han participat o participaran en les actuacions indicades.
Nombre total de dones menors de 25 anys. Nombre total de dones menors
de 25 anys que han participat o participaran en les actuacions indicades.
Nombre total de joves més grans de 25 i menors de 30 anys que participin o
hagin de participar en les actuacions indicades.
Nombre total de dones més grans de 25 i menors de 30 anys que participin o
hagin de participar en les actuacions indicades.

Palma, 29 d’abril de 2013
La directora general

Joana Perelló Martorell
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ANNEX I. QUADRE D'EXECUCIÓ FINANCERA TRIMESTRAL

Direcció General/organisme:
Trimestre:
Eix
1
2
3
5
Total

Previsió PO
1.053.500,00
36.919.116,00
29.178.300,00
1.700.000,00
68.850.916,00

A.Despesa aprovada (AD)

B. Despesa pagada

0,00

0,00

A. Despesa aprovada (AD) compromisos adquirits durant el trimestre
B. Despesa pagada. Quantitats pagades realment durant el trimestre.
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ANNEX II. QUADRE DE PARTICIPACIÓ DE JOVES
Direcció General/organisme:
Trimestre:
MENYS DE 25 ANYS ENTRE 25 I 30 ANYS
Eix
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

Quantia
Tema Actuació (compromesa
prioritari joves?
+ pagada
trimestre)
62
SI
62
NO
63
SI
63
NO
68
SI
68
NO
66
SI
66
NO
69
SI
69
NO
71
SI
71
NO
72
SI
72
NO
73
SI
73
NO
74
SI
74
NO

Homes

Dones

Homes

Dones
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