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Notícies UE

VIATJARDINS I FORAD'EUROPA: 1 0 CONSELLS I
RECURSOS ÚTILS PERALS CIUTADANS DE LA UE AQUESTES
VACANCES

Els ciutadans de la Unió Europea fan més de 1 .000

milions de desplaçaments turístics l'any. El sector

turístic europeu registra un creixement sostingut des

de 2010. El 2015 es va batre un rècord en el nombre

de pernoctacions, amb 2.800 milions de nits

contractades a tota la UE, la qual cosa representa un

increment del 3,2% respecte del 2014. Les

estadístiques també mostren que el trimestre de juny

a setembre concentra més de la meitat de les

pernoctacions (53,7%) i que l'agost segueix essent,

amb diferència, el mes de més activitat turística. Tot

seguit us oferim 10 consells pràctics per fer-vos les

vacances una mica més fàcils.

La legislació europea regula aspectes com els drets

dels passatgers, la protecció consular a què tenen

dret els ciutadans de la UE, les compres

transfrontereres o el límit de preus de les tarifes en

itinerància. A més, la Comissió Europea posa a

l'abast dels ciutadans un seguit d'eines i recursos

d'informació que poden facilitar la planificació de les

vacances i ser d'utilitat en cas d'incidències. Des de la

Targeta Sanitària Europea, a aplicacions mòbils

sobre els drets dels passatgers o la normativa de

trànsit a tots els països de la UE; de la informació per

viatjar amb mascotes al contacte d'ambaixades i

consolats fora de la UE.

Aquest és el llistat de consells, recursos i informació

d'utilitat a tenir en compte tant si viatgem dins com

fora de la UEdurant les vacances d'estiu.

1 . Una 'app' amb les normes de trànsit a tots els

països de la UE

2. L'últim estiu amb 'roaming'

3. Drets dels passatgers

4. Seguretat aèria i llista de companyies prohibides

5. Protecció consolar fora de la UE

6. Targeta Sanitària Europea

7. Qualitat de les aigües de bany

8. Viatjar amb mascotes

9. Números d'emergència

10. Protecció dels consumidors

Tota la informació al següent enllaç:

http://ec.europa.eu/spain/barcelona/actualitat-i-

premsa/noticies/consum-i-drets-dels-

consumidors/160720_ca.htm

fontCentre Balears Europa
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COMPRES SEGURES A TOTA EUROPA

La política de consumidors de la UE vetlla per a que

els seus 500 milions de consumidors tenguin garantit

un alt nivell de protecció i recolzament a tota la UE.

Un fet especialment important a l’estiu, quan es

visiten països de la UE diferents al propi. No importa

el lloc de la UE on hagi comprat un article: com a

consumidor te uns drets bàsics que han de respectar-

se. Gaudeix de dos anys de garantir, durant els que

el venedor ha de reparar o substituir gratuïtament

Notícies UE

els productes defectuosos. Si no és possible fer-ho

dins un termini de temps raonable o sense

inconvenients, el consumidor pot sol·licitar el

reemborsament o una reducció del preu. Les

garanties comercials no substitueixen la garantia

mínima de dos anys, però poden complementar-la.

Les garanties que ofereix la legislació europea

fomenten el consum durant les vacances, cosa que

afavoreix també el comerç local. Així, Espanya és el

país on més diners es gasten els europeus quan

viatgen (49.000 milions d’euros al 2014). Bona part

d’aquestes xifres es queden als comerços de les zones

turístiques.

La CE posa a disposició del ciutadà la web “Tu

Europa”, amb resums de tots els aspectes que poden

interessar als consumidors quan es troben a

l’estranger.

http://europa.eu/youreurope/index.htm

font: European Commission - Audiovisual Services
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COMPARACIÓ DELS NIVELLS D’INNOVACIÓ: COM ÉS
D’INNOVADOREL SEU PAÍS?

La Comissió ha publicat aquest més de juliol els

resultats de 2016 del Quadre europeu d’indicadors

d’innovació, del Quadre d’indicadors de la innovació

regional i del res de la innovació regional i del

Innobarómetre.

Les principals conclusions son que la innovació a la

UE es va aproximant a la de Japó i a la d’Estats Units,

Notícies UE

que Suècia torna a ser líder en innovació i que

Letònia és ara el país on mes ràpidament progressa

la innovació.

Classificació dels països en el Quadre europeu

d’indicadors d’innovació 2016

(eix Y: Índex sintètic d’innovació, eix X: països de la

UE)*

Més informació: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-16-2486_es.htm

font: European Commission - Audiovisual Services
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AJUDES ESTATALS : LA COMISSIÓ DECIDEIXQUE VARIS
CLUBS DE FUTBOL ESPANYOLS PROFESSIONALS HAN DE
TORNARAJUDES INCOMPATIBLES.

Desprès de procedir a tres investigacions en

profunditat, la Comissió ha arribat a la conclusió de

que mesures d’ajuda pública concedides per

Espanya a set clubs de futbol Professional els

beneficiaren injustament front a la resta de clubs,

Notícies UE

cosa que suposa una infracció de les normes sobre

ajudes estatals de la UE.

En conseqüència, Espanya ha de recuperar els

imports de les ajudes estatals il·legals dels set

beneficiaris: FC Barcelona, Real Madrid, Valencia,

Athletic Bilbao, Atlètic Osasuna, Elche i Hèrcules.

Més informació: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-16-2401_es.htm

font: European Commission - Audiovisual Services
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Convocatories de Programes Europeus

PROGRAMA EASI. El teu primer treball EURES
LA COMISSIÓ EUROPEA PUBLICA UNA CONVOCATÒRIA DE

PROPOSTES EN EL MARC CEL PROGRAMA DE LA UE PER A

L'OCUPACIÓ I LA INNOVACIÓ SOCIAL (EASI)SOBRE L' ESQUEMA

DE MOBILITAT ‘EL TEU PRIMER TREBALL EURES' . L'OBJECTIU
ÉS DONAR SUPORT A ACCIONS DE COL·LOCACIÓ LABORAL DE

CIUTADANS EUROPEUS D' ENTRE 18 I 35 ANYS EN PAÏSOS DE LA

UE DIFERENTS DEL SEU LLOC DE RESIDÈNCIA
La dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 7M€. Es preveu cofinançar de 2 a 3 projectes per un valor d'entre 2,5M€ i 3,5M€. Es

donarà prioritat a grups vulnerables, en particular els joves en atur i els aturats de llarga durada.

Poden presentar propostes actors públics i privats del sector ocupacional. Caldrà que els projectes impliquin la creació de partenariats; la

provisió de serveis i de mesures financeres de suport; el desenvolupament de mesures posteriors a la col·locació, així com serveis per a

aprenents.

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 7d'octubre.

Mes informació: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=489&furtherCalls=yes

CONVOCATORIA DE L’EUROGREGIO PERA
PROJECTES CULTURALS
LA L'EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA HA PUBLICAT UNA

NOVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES, AMB L'OBJECTIU DE

POSAR EN RELLEU LA DIVERSITAT CULTURAL DELS TERRITORIS DE

L' EUROREGIÓ I FER-NE UN ESPAI DE REFERÈNCIA EN L' ÀMBIT

DE LA CREACIÓ ARTÍSTICA.  
La dotació financera de la present convocatòria és de 100.000 €, a distribuir entre 6 projectes, com a màxim, de qualsevol disciplina i

expressió artística en els àmbits de les arts escèniques, l'art contemporani, el cinema, l'audiovisual, etc.

Són elegibles les entitats culturals professionals amb personalitat jurídica de dret privat amb seu en una de les regions membres de

l'Euroregió Pirineus Mediterrània (Llenguadoc-Rosselló-Migdia-Pirineus, Catalunya, i les Illes Balears), aixícom artistes professionals. També

hi poden participar persones jurídiques de dret públic implantades en el territori euroregional (museus, biblioteques, arxius, universitats,

orquestres, etc.).

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 17 d'octubre.

Mès informació:

http://www.euroregio.eu/ca/ajuts-i-subvencions/cultura2016
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CONVOCATÒRIA DE SUPORTA INICIATIVES EN EL
CAMPDE LES POLÍTIQUES DE DROGUES

LA COMISSIÓ EUROPEA PUBLICA UNA CONVOCATÒRIA, EN EL

MARC DEL PROGRAMA JUSTÍCIA, DE SUPORT A INICIATIVES EN EL

CAMP DE LES POLÍTIQUES DE DROGUES. ESTÀ DOTADA AMB UN

PRESSUPOST DE 2.012.000€.
La convocatòria pretén finançar actuacions en algunes d'aquestes prioritats: promoure l'aplicació pràctica de la recerca relacionada amb

drogues, donar suport a organitzacions de la societat civil, i ampliar el coneixement i el desenvolupament de mètodes innovadors de lluita contra

les noves substàncies psicotròpiques.

Es podran finançar activitats dels ens públics com: recopilació de dades, estudis i activitats de recerca, activitats de formació, aprenentatge mutu,

desenvolupament de xarxes, identificació i intercanvi de bones pràctiques i cooperació, esdeveniments, conferències i trobades d'experts, i difusió i

activitats de conscienciació.

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 18 d'octubre.

Mes informació: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/21067-just-2016-ag-drug.html

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PERA PREVENIR LA
VIOLÈNCIA CONTRA ELS INFANTS
AQUESTA CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES VOL DONAR SUPORT A

INICIATIVES INTEGRALS I MULTIDISCIPLINARIS PER A INFANTS

VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA, D' ACORD A LA DIRECTIVA

2012/29/UE PER A CONTRIBUIR A UNA MILLOR INFORMACIÓ,
INVESTIGACIÓ, TRACTAMENT, SEGUIMENT I INTERVENCIÓ JUDICIAL

DE VIOLÈNCIA CONTRA ELS INFANTS. LES PROPOSTES HAURAN DE

COMPLEMENTAR ELS ESFORÇOS DE LA UE EN L' ÀMBIT DELS DRETS

DELS INFANTS I DE LA PROTECCIÓ D' AQUESTS, I CONTRIBUIR ALS

SISTEMES INTEGRATS DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA.
Els temes coberts en aquesta convocatòria són:

• donar suport al desenvolupament de capacitats en matèria de drets de la protecció infantil i per als professionals d'asil i migració:

Prioritat 1 . Ampliar els sistemes nacionals d'atenció basada en la família, tals com les llars d'acollida, per als infants de la migració, d'acord a

l'establert a l'article 24 de la Directiva 24 de la Directiva 2013/33/UE relativa a les normes per l'acollida dels sol·licitants de protecció internacional.

Prioritat 2: Creació de capacitats i mecanismes de cooperació per al tutor que tengui com a funció salvaguardar els drets dels infants no

acompanyats i separats en la migració.

• donar suport a enfocaments integrats i multidisciplinaris centrats en infants víctimes de la violència. Es finançaran activitats que es centrin en:

Prioritat 1 : aprenentatge mutu, intercanvi de bones pràctiques, creació de capacitats per a dissenyar i adaptar models provats per al context

nacional de cases d'acollida de nens, col·laboració multi agència i protocols.

Prioritat 2: creació de capacitats, educació o sensibilització de les parts interessades.

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 13 de desembre de 2016

Mes informació: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-child-ag-

2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-CHILD-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-

group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-

Convocatories de Programes Europeus
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CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PERA LES
VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I LA
PREVENCIÓ PRIMERENCA (REC-VAW-AG-2016)
LA PRESENT CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES, EN EL MARC DEL

PROGRAMA DRETS, IGUALTAT I CIUTADANIA TE COM A

OBJECTIU CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓ I SUPORT DE LES

VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I L' APLICACIÓ DE LA

LEGISLACIÓ DE SUPORT A AQUESTES. TAMBÉ ES PRETÉN

GARANTIR L' ACCÉS A LA JUSTÍCIA, PROTECCIÓ I SUPORT A LES

VÍCTIMES I TRACTAR ALS AGRESSORS.

Les propostes hauran de complementar els esforços de la UE en l'àmbit del suport i els drets de les víctimes i la lluita contra la violència de

gènere.

Els temes coberts per aquesta convocatòria són:

- subvencions d'accions per a educar i sensibilitzar als infants sobre la violència de gènere, de com evitar-la des d'edat primerenca. Entre

altes es poden finançar: activitats d'educació i sensibilització, com campanyes, exposicions i tallers, formació dels professionals i voluntaris

que entren en contacte amb els infants i que participin en l'educació per a posar fi a la violència basada en el gènere, incloent-hi professors i

formadors de professors, mentors, consellers escolars, entrenadors esportius, líders juvenils, organitzadors d'activitats extra-acadèmiques i

professionals i voluntaris si

- subvencions d'accions per a promoure l'accés a la justícia i el suport a les víctimes de la violència de gènere tractar als agressors. Entre

altres es poden finançar les següents activitats: formació de professionals, Programes específics d'atenció focalitzada a les víctimes més

vulnerables de la violència de gènere, suport de les víctimes de violència de gènere i tractar els autors de l'agressió, activitats de

sensibilització, capacitació i intercanvi de millors pràctiques entre els professionals i/o serveis de suport sobre els drets de les víctimes de la

violència de gènere i sobre la protección.

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 8 de març de 2017.

Mes informació: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/20051 -rec-rdap-awar-ag-2016.html

Convocatories de Programes Europeus
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DRETPENAL

Legislació UE, 16 Juliol 2016 
Lluita contra la corrupció.
Decisió 2016/1162 del Banc Central Europeu, de 30 de juny de 2016, sobre la
divulgació d'informació confidencial en cas de recerca de delictes
(BCE/2016/19).
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0019&from=ES

INSTITUCIONS UE

Documentació UE, 19 Juliol 2016 
Accessibilitat dels llocs web i les aplicacions per a mòbils dels organismes del
sector públic.
Comunicació sobre la posició adoptada pel Consell per a l'adopció d'una
proposta de Directiva sobre l'accessibilitat dels llocs web i les aplicacions per a
mòbils dels organismes del sector públic.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:484:FIN&rid=3

Documentació UE, 15 Juliol 2016 
Accés a la contractació pública en les institucions de la UE 
Tribunal de Comptes. Informe Especial 17/2016. Les institucions de la UE poden
fer més per facilitar l'accés a la seva contractació pública.
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=37137

Documentació UE, 15 Juliol 2016 
Relacions entre la Comissió Europea i els Parlaments nacionals
Informe anual 2015 sobre les relacions entre la Comissió Europea i els
Parlaments nacionals.
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dae725ce-4d07-11e6-89bd-
01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

FISCALITAT

Legislació UE, 19 Juliol 2016 
Normes contra les pràctiques de elusió fiscal
Directiva 2016/1164 del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual
s'estableixen normes contra les pràctiques de elusió fiscal que incideixen
directament en el funcionament del mercat interior.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1164&from=ES

Legislació i Documentació
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POLÍTICA COMPETÈNCIA

Documentació UE, 19 Juliol 2016 
Concepte d' ajuda estatal conforme al que es disposa en el Tractat de la Unió
Europea.
Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajuda estatal conforme al que es
disposa en l'article 107, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=ES

POLÍTICA ECONÒMICA

Documentació UE, 9 Juliol 2016 
Execució del pressupost de la UE a través dels instruments financers
Tribunal de Comptes. Informe Especial 19/2016. Execució del pressupost de la UE a
través dels instruments financers: conclusions que s'extreuen del període de
programació 2007-2013.
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=37071

Documentació UE, 5 Juliol 2016 
Espanya no ha pres mesures eficaces per seguir la Recomanació del Consell
Recomanació de Decisió del Consell per la qual s'estableix que Espanya no ha pres
mesures eficaces per seguir la Recomanació del Consell de 21 de juny de 2013.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0294&rid=5

SOCIETATDE LA INFORMACIÓ

Legislació UE, 19 Juliol 2016 
Xarxes i sistemes d' informació en la Unió
Directiva 2016/1148 de 6 de juliol de 2016, relativa a les mesures destinades a garantir
un elevat nivell comú de seguretat de les xarxes i sistemes d'informació en la Unió.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1148&from=ES

Documentació UE, 5 Juliol 2016 
Marc estratègic per a tota la UE per recolzar la reforma del sector de seguretat
Comunicació de la Comissió. Elements per a un marc estratègic per a tota la UE per
recolzar la reforma del sector de seguretat.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0031&from=ES

TRANSPORTAERI

Documentació UE, 8 Juliol 2016 
Seguretat de l' aviació civil en 2015
Informe anual de 2015 relatiu a l’aplicació del Reglament 300/2008 sobre normes
comuns per a la seguretat de l'aviació civil.
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:39b34eb8-44f4-11e6-9c64-
01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF

Legislació i Documentació
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