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Notícies UE

CONSULTAON-LINE SOBRE EL FUTURD’EUROPA

La Comissió Europea ha posat en marxa una consulta per
conèixer l'opinió de la ciutadania europea sobre l'Europa del
futur.

Aquesta consulta ciutadana vol ser un instrument que permeti
la participació en la definició de les propostes per al futur
d'Europa, les seves prioritats i la direcció de les seves polítiques,
en temes claus com l'educació, el medi ambient, la seguretat,
l'economia, la immigració, la igualtat i la democràcia.
L'enquesta, que consta de 12 preguntes.

Podeu fer l’enquesta a:
https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-
europe_es

font: European Commission -

Audiovisual Services
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UNANOVA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA FAUNAAPOSTA
PELS JOVES I BUSCA INCORPORARLES NOVES
TECNOLOGIES AL SECTOR

Amb l'objectiu de modernitzar i simplificar la política agrícola
comuna, apropar-la al territori tenint en compte les
especificitats de cada regió i intensificar els esforços per la
lluita contra el canvi climàtic en el sector, la Comissió acaba de
presentar una proposta per encarar el futur de la PAC després
del 2020. El cap d'unitat adjunt de la direcció d'Agricultura de
la Comissió Europea, Ricard Ramon, ha estat a Palma i a
Barcelona per explicar-ne els detalls i reunir-se amb les
diferents parts implicades.

Més informació:
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/una-nova-
pol%C3%ADtica-agr%C3%ADcola-comuna-fa-una-aposta-
pels-joves-i-busca-incorporar-les-noves_ca

Notícies UE
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LA COMISSIÓ EUROPEA PRESENTA A PALMA LANOVA
ESTRATÈGIA PERREDUIR ELS RESIDUS DE PLÀSTIC

La directora general adjunta de Medi Ambient de la
Comissió Europea, Joanna Drake, ha estat aquest mes de
juny a Palma on ha tingut ocasió d'explicar detalladament
la proposta que acaba de presentar l'executiu europeu per
eliminar els productes de plàstic d'un sol ús que més
contaminen els mars i oceans. Drake explicà l'estratègia
europea per avançar cap a l'economia circular i els
objectius per reduir els residus de plàstic.

Més informació:
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/press_releases
/180528_ca

Notícies UE
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REUTILITZACIÓ DE L’AIGUA: NOVES NORMES PERAQUE
ELREGADIU AGRÍCOLA SIGUI MÉS FÀCIL I SEGUR

El mes de maig la Comissió ha proposat noves normes
per estimular i facilitar la reutilització de l’aigua a la UE
per al regadiu agrícola. Aquestes noves normes
ajudaran als agricultors a fer el millor us possible de les
aigües residuals, pal·liaran l’escassetat d’aigua i
protegiran al mateix temps el medi ambient i als
consumidors.

Més informació:
http://ec.europa.eu/environment/pdf/28-05-
2018_water_reuse_memo.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reu
se_regulation.pdf

Notícies UE

font: European Commission - Audiovisual Services
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ENTRA EN VIGORELREGLAMENTGENERALDE
PROTECCIÓ DE DADES A LA UNIÓ EUROPEA
(REGLAMENTUE 2016/679)

Notícies UE

El nou Reglament de la Unió Europea sobre
protecció de dades (RGDP) entrà en vigor el 25 de
maig de 2018 i atorga als ciutadans europeus més
control sobre la recopilació i utilització de les seves
dades personals a Internet i reforça la protecció en
cas d’una filtració d’informació.

Més informació:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/data-protection-factsheet-
citizens_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/reform/rights-citizens_es
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DISCOVEREU: EXPLORA LA UE AQUEST ESTIU I DE
FRANC

Agenda

Tens 18 anys? Tens ganes d’aventura? En cas
afirmatiu, participa a DiscoverEU , una iniciativa de
la Unió Europea que entregarà a uns 15.000 joves
un bo de viatge per aquest estiu.

Més informació:
https://europa.eu/youth/discovereu_es
DiscoverEU#

font: European Commission - Audiovisual Services
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LES PRÒXIMES ELECCIONS AL PARLAMENTEUROPEU ES
CELEBRARAN EL PROPER26 DE MAIG DE 2019

Si vos explicar perquè és important votar i animar a
altres persones a que votin, registrat a la web:

https://www.thistimeimvoting.eu/es

#EleccionesUE19

Notícies UE

font: European Commission - Audiovisual Services
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LA CONVOCATÒRIA CULTURA EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA

PERA PROJECTES CULTURALS

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
La convocatòria d’ajuts va

dirigida a projectes culturals

d’abast euroregional i europeu, i

té com a missió estimular la

cooperació cultural de caire

estructural per al territori

euroregional, tot animant

projectes més locals a adquirir

una dimensió i projecció

europees.

Més concretament, els objectius

són els següents:

Impulsar i consolidar partenariats

i projectes de cooperació

euroregional estructurals i

sostenibles, tot contribuint al

desenvolupament de noves

audiències i al foment de la innovació i de la creativitat en l’àmbit cultural.

La data límit per a la presentació de propostes es el: 7 de setembre de 2018

Més informació:

http://www.europacreativamedia.cat/noticies/det-

convocatoria_oberta_de_projectes_cultura_euroregio_pirineus_mediterrania_i2315

92
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CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES D’ACCIONS PER L’ANY2018 DEL

PROGRAMA EUROPAAMB ELS CIUTADANS

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
Aquesta convocatòria

subvenciona accions per al 2018

que s’emmarquin dins el

Programa Europa amb els

Ciutadans.

En la línia del compromís

democràtic i participació activa,

les propostes que es facin han de

cobrir una de les dues mesures:

Agermanament de ciutats

Xarxes de ciutats

Depenent de la mesura que es triïabordar, el pressupost i la data límit variaran:

6M €per projectes d’agermanament de ciutats

5M €per projectes sobre xarxes de ciutats

La data límit per a la presentació de propostes es el: 3 de setembre de 2018

Més informació:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2018-round-

2_en
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CONVOCATÒRIA EUROPA CREATIVAMEDIA DE SUPORTA LA

DISTRIBUCIÓ AUTOMÀTICA

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
Amb l’objectiu específic de

promoure la circulació

transnacional, una de les

prioritats del subprograma

MEDIA és la distribució de

pel·lícules en sales a través del

màrqueting transnacional,

l’estratègia de marca, la

distribució i l’exhibició d’obres

audiovisuals.

En base a les anteriors prioritats,

el subprograma MEDIA

subvencionarà la creació de

sistemes de suport a la distribució

de films europeus no nacionals a

sales i altres plataformes, i la seva comercialització internacional, concretament

mitjançant la subtitulació, el doblatge i l’audiodescripció.

La data límit per a la presentació de propostes es el: el 12 de setembre de 2018

Més informació:

http://www.europacreativamedia.cat/noticies/det-

publicada_la_convocatoria_europa_creativa_media_de_suport_a_la_distribucio_a

utomatica_eacea_05_2018_i231559
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CONVOCATÒRIA SOBRE CULTURA I CREATIVITATEN PRODUCTES I

SERVEIS TURÍSTICS

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
La convocatòria té per objecte

donar suport a projectes centrats

en experiències turístiques

existents o noves que es basen en

el potencial creatiu i innovador de

les CCIs (Indústries Culturals i

Creatives) per desenvolupar

serveis i productes.

La Comissió vol donar suport a

projectes innovadors en el seu

enfocament, que proposin

solucions sostenibles i es basin en

l'estreta cooperació i participació

del turisme i les pimes i

professionals relacionats amb les

CCIs.

L'objectiu general de l'acció és explorar els efectes derivats de la cultura i la creativitat

en productes i serveis turístics en el següents termes:

Revitalitzar els atractius turístics i les destinacions, i diversificar les experiències de

turisme transnacional

La data límit per a la presentació de propostes es el: 19 de juliol de 2018

Més informació:

https://ec.europa.eu/easme/en/supporting-development-and-promotion-

transnational-thematic-tourism-products-exploiting-synergies
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CONVOCATÒRIA PERDONARSUPORTALDIÀLEG SOCIAL

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
El diàleg social europeu fa

referència a debats, consultes,

negociacions i accions conjuntes

que impliquen organitzacions

representatives de les dues parts

de la indústria (empresaris i

treballadors).

Aquesta convocatòria, s'utilitzarà

per finançar consultes, reunions,

negociacions i altres accions tal i

com es descriu a la Comunicació

de la Comissió Europea sobre "El

diàleg social europeu, una força

per a la innovació i el canvi", a la

Comunicació sobre la cooperació

per al canvi en una Europa

ampliada - Millora de la

contribució del diàleg social europeu i al Document de treball de personal de la

Comissió sobre el funcionament i el potencial del diàleg social sectorial europeu.

La data límit per a la presentació de propostes es el: 25 de setembre de 2018

Més informació:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=527&furtherCalls=

yes
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CONVOCATÒRIA PERORGANITZAREL PREMI DE LITERATURADE LA UE

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
El Premi de Literatura de la Unió

Europea (EUPL), és un jove premi

literari, concedit anualment a

nous i emergents autors europeus

per a obres literàries de ficció

publicades recentment. Aquest

any 2018 l’EULP celebra el seu

desè aniversari i, donat que ja ha

obtingut un reconeixement com a

únic premi literari multinacional i

multilingüe, pretén continuar

treballant els tres propers anys

per seguir assolint els seus

objectius específics i contribuir als

objectius del programa Europa

Creativa de la UE.

El propòsit de la present convocatòria és seleccionar una organització/consorci

capaç d'organitzar l'EUPL per a les tres edicions anuals del premi 2019, 2020 i 2021 ,

sabent que, per a l'edició dels premis de cada any, el treball preparatori comença l'any

anterior.

La data límit per a la presentació de propostes es el: 14 de setembre de 2018

Més informació:

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/organisation-and-

implementation-annual-european-union-prize-literature_en
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CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PER IMPLEMENTARL’ACCIÓ

D’INTERCANVIS I MOBILITATEN L’ESPORT

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L'objectiu general de la

convocatòria és oferir al personal

de les organitzacions esportives,

la possibilitat de millorar les seves

competències i qualificació, així

com d'adquirir noves habilitats

mitjançant la mobilitat

formativa, passant una

temporada a un país estranger

(dins i fora de la UE).

L'objectiu més específic és donar

suport a la mobilitat i els

intercanvis esportius alhora que

es promou la dimensió

internacional de l'esport. Les

oportunitats de mobilitat formativa en aquest tema podran oferir-se a:

Entrenadors i altre personal de les organitzacions esportives (inclosos els voluntaris),

vinculats a l'esport professional;

Entrenadors i altre personal de les organitzacions esportives (inclosos els voluntaris),

vinculats a l'esport amateur.

La data límit per a la presentació de propostes es el: 26 de juliol de 2018

Més informació:

https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s15-2018_en
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CONVOCATÒRIA PER LA PROMOCIÓ DELS VALORS EUROPEUS A TRAVÉS

D' INICIATIVES ESPORTIVES A NIVELLMUNICIPAL

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
Aquesta convocatòria de

propostes pretén donar suport a

les organitzacions que fomentin

iniciatives esportives a escala

local amb l'objectiu de difondre

els valors positius de l'esport.

Els valors constitueixen un

aspecte essencial de la Unió

Europea, ja que el projecte de la

Unió es va sustentar sobre els

valors comuns dels seus Estats

membres.

Aquesta activitat preparatòria

s'executarà en dues partides:

1 . Fomentar la capacitació, per

així donar suport a les organitzacions que promoguin valors comuns a través del

desenvolupament de l'esport en l'àmbitmunicipal a tota la UE.

2. Donar suport a la creació de xarxes de contactes i les activitats d'intercanvi

d'informació entre municipis, en àrees relatives a l'esport.

Només s'acceptaran les sol·licituds d'entitats jurídiques establertes en els estats

membres de la UE.

La data límit per a la presentació de propostes es el: 26 de juliol de 2018

Més informació:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-

values-contribution-in-field-education-training-and-youth_en
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INSTITUCIONS EUROPEES
Legislació UE, juny2018
Conveni del Consell d'Europa per a la prevenció del terrorisme
L'objectiu del Conveni és millorar els esforços dels Estats per a la prevenció del
terrorisme i dels seus efectes negatius sobre el ple gaudi dels drets humans i en
particular sobre el dret a la vida.
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0622(01)&from=ES

Legislació i Documentació
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MEDI AMBIENT

Legislació UE, juny2018
Reduccions emissions de gasos d'efecte hivernacle
Reglament 2018/842 de 30 de maig de 2018, sobre reduccions anuals vinculants de
les emissions de gasos d'efecte hivernacle per part dels Estats membres entre 2021
i 2030 que contribueixin a l'acció pel clima, a fi de complir els compromisos contrets
en el marc de l'Acord de París, i pel qual es modifica el Reglament 525/2013.
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0842&from=ES

Legislació UE, juny2018
Emissions de gasos d'efecte hivernacle i política climàtica europea
Reglament 2018/841 de 30 de maig de 2018, sobre la inclusió de les emissions i
absorcions de gasos d'efecte hivernacle resultants de l'ús de la terra, el canvi d'ús de
la terra i la silvicultura en el marc d'actuació en matèria de clima i energia fins a
2030, i pel qual es modifiquen el Reglament 525/2013 i la Decisió 529/2013/UE.
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0841&from=ES

Legislació i Documentació
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Legislació i Documentació

TRANSPORTS I MEDI AMBIENT

Documentació UE, juny 2018
Infraestructura de transport d'energia i protecció de la naturalesa
Comunicació de la Comissió. Infraestructura de transport d'energia i legislació
de la UE sobre protecció de la naturalesa.
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_213_R_0002&from=ES
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Legislació i Documentació

AGRICULTURA

Legislació UE, juny2018
Producció ecològica i el seu etiquetatge
Reglament 2018/848 de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i
etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament
834/2007 del Consell.
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_213_R_0002&from=ES

POLÍTICA FISCAL

Documentació UE, juny 2018
Impost sobre el Valor Afegit
Comunicació conforme a l'article 395 de la Directiva 2006/112/CE del Consell [la
Directiva de l'IVA].
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2018:484:FIN&rid=1
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Legislació i Documentació

POLÍTICADE LA COMPETÈNCIA

Documentació UE, juny 2018
Informe sobre la política de la competència 2017
L'aplicació de les normes de competència garanteix que un món de comerç i
d'empreses globals pot ser un món que ofereixi una oportunitat justa a les
petites
empreses i als individus.
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2018:482:FIN&rid=3
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