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Notícies UE

ADEU AL GEOBLOCKING
A partir del 3 de desembre l'anomenat "geoblocking" està
prohibit a tota la UE. Això vol dir que qualsevol ciutadà
europeu podrà comprar online en una pàgina web d'un altre
estat membre sense patir cap tipus de restricció. Es tracta d'un
altre pas important en l'avanç cap a un Mercat Únic Digital i se
suma a les fites assolides fins ara com l'eliminació del Roaming
o la portabilitat de dades mòbils.
Més informació:
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/ad%C3%A9u-algeoblocking-la-ue-cau-una-altra-frontera-digital_ca
font: European Commission - Audiovisual Services

https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/policies/geoblocking
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Notícies UE

ROSALÍA, UNA DE LES GUANYADORES DELS MUSIC MOVES
EUROPE TALENT AWARDS
Rosalía ha guanyat la primera edició dels Music Moves Europe
Talent Awards en la categoria de RnR/Urban. Aquests nous
premis, organitzats pel festival ESNS amb la col·laboració de la
Comissió Europea, tenen l'objectiu de donar suport a artistes
europeus i ajudar-los a impulsar les seves carreres
professionals.
Coneix a la resta de guanyadors i vota pel “Public Choice
Award”! http://bit.ly/2zopqQs
Més informarció:
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/rosal%C3%ADauna-de-las-ganadoras-de-los-music-moves-europe-talentawards_ca
font: European Commission - Audiovisual Services
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Notícies UE

“LA DONA DE LA MUNTANYA " (WOMAN AT WAR) DE
BENEDIKT ERLINGSSON, GUANYADORA DELS PREMIS
LUX 2018
La dona de la muntanya" (Kona fer í stríð) explica la

història de Troba, una professora de música que viu una
doble vida com a activista mediambiental apassionada.
Mentre ella comença a planejar la seva operació més
audaç, sabotejar una empresa d'alumini que està destruint
l'ecosistema local, descobreix que la seva sol·licitud per
adoptar a un nen no ha estat acceptada i hi ha una nena
esperant-la a Ucraïna.
En aquest moment, la protagonista s'enfronta al dilema de
com conciliar la seva lluita ecologista amb el seu gran
desig de ser mare. Troba la força en la naturalesa i en les
persones que recolzen la seva causa.

font: Europarl.eu - Audiovisual Services

Més informació:
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/prioriti
es/premio-de-cine-lux201 8/201 81 1 08STO1 8506/ganador-del-premio-lux-lacinta-va-sobre-una-mujer-que-quiere-salvar-el-mundo
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Notícies UE

BRETXA SALARIAL

La Unió Europea és una de les regions més avançades
del món en igualtat entre homes i dones, però encara
queda molt per millorar. Encara avui, els donis a
Espanya cobrin un 1 4.2 % menys que els homes.
Més informació:
https://ec.europa.eu/spain/news/no-m%C3%A1 sbrecha-salarial-as%C3%AD-trabaja-lacomisi%C3%B3n-para-conseguir-la-igualdad-deg%C3%A9nero_es?fbclid=IwAR3P0cYxiNEpFjWZpTEJuc
MoUCRiEcDJpUYRwhshtyzwGHhrYR3eHRGqUj8
font: European Commission - Audiovisual Services
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Notícies UE

EL CONSELL EUROPEU CONFIRMA L'ACORD PEL
BREXIT
Els dirigents dels Vint-i-set s'han reunit el diumenge
25 de novembre de 201 8 amb motiu d'una reunió
extraordinària del Consell Europeu (Art. 50). Han
confirmat l'Acord de Retirada del Brexit presentat
pels negociadors de la UE i del Regne Unit.
Els dirigents han aprovat així mateix la Declaració
Política sobre les relacions futures entre la UE i el
Regne Unit, que acompanya a l'Acord de Retirada
Més informació:
https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/201 8/1 1 /25/european-council-art-50font: European Commission - Audiovisual Services
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Agenda

LA UE PROTEGEIX CREADORS EN YOUTUBE!
Algunes fonts de desinformació digital afirmen que
la reforma de la legislació europea en matèria de
drets d'autor acabarà amb YouTube tal com ho
coneixem avui dia. No és cert, els youtubers i els
usuaris d'altres plataformes en línia podran seguir
usant-les com en l'actualitat, per la qual cosa
seguiran sent focus de continguts creatius, però els
creadors i autors gaudiran d'una major protecció
enfront de les violacions dels drets d'autor.
https://ec.europa.eu/spain/news/201 81 1 27_protecti
ng-creators_es
font: European Commission - Audiovisual Services
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CELEBRACIÓ DEL DIA EUROPEU DEL TURISME
La renovada estratègia de la política industrial de la
UE: fer més fort el turisme de la UE en una nova àrea
industrial.
El dimecres 7 de novembre va tenir lloc a la seu de la
Comissió Europea a Brussel·les l’European Tourism
Day. Aquest any es trobava enmarcat sota el títol: “The
renewed EU Industrial Policy Strategy: making EU
Tourism stronger in a new industrial era”, amb
l'objectiu d'enfocar la nova estrategia de la política
industrial de la UE per tal de fer del Turisme a Europa
un sector més fort en l’actual nova era industrial.
Més informació:
http://www.cbe.es/veureInforme.php?cod=4030
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostatnews/-/DDN-201 81 1 29-
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA EUROPA CREATIVA MEDIA PEL
SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS

O
BJECTIUS
L’objectiu d’aquesta convocatòria

és incrementar la capacitat dels
productors europeus de videojocs
per tal de desenvolupar els
projectes amb alt contingut
innovador i una “jugabilitat” de
qualitat, que tingui un potencial
per a circular a través d’Europa i
més enllà i millorar la
competitivitat de la indústria dels
videojocs en els mercats europeus
i internacionals facilitant la
retenció
de
la
propietat
intel•lectual per part dels
desenvolupadors europeus.

La data límit per a la presentació de propostes es el: 27 de febrer de 201 9
Mès informació:
https://www.europacreativamedia.cat/noticies/detpublicada_la_convocatoria_europa_creativa_media_de_suport_al_desenvolupame
nt_de_videojocs_i232233

Europe direct // E-NEWS 6-201 8

Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA ERASMUS+ PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
I ELS VALORS COMUNS
Més informació:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-commonAquesta convocatòria s’emmarca values_en
en l’acció clau 3 del programa
Erasmus+ (suport a la reforma de La data límit per a la presentació de propostes es el: 26 de febrer de 201 9
polítiques) i pretén donar suport a
projectes
de
cooperació
transnacional en els àmbits de
l'educació i la formació.
Cada sol·licitud ha d'abordar un
objectiu general i un dels
objectius específics.

OBJECTIUS
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES SOBRE EL SUPORT ALS COSTOS DE
TRANSACCIÓ EN L’AMBIT DE LES FINANCES SOCIALS ACTUALS

O
BJECTIUS
S'ha publicat una convocatòria

Mès informació:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9253&furtherNe
de propostes sobre el suport als ws=yes
costos de transacció en l'àrea de
finançament de les empreses La data límit per a la presentació de propostes es el: 21 de març de 201 9
socials en el marc del programa
d'Innovació Laboral i Social
(EaSI).
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA PER A L’ELABORACIÓ D’ESTUDIS ESPECÍFICS PER AL
DISSENY DE POLÍTIQUES EN L’ÀMBIT DEL DESENVOLUPAMENT
TERRITORIAL

OBJECTIUS

Més informació:
https://www.espon.eu/participate/invitation-stakeholders/open-invitation/openinvitation-submit-proposals-targeted

L’ESPON (European Grouping on La data límit per a la presentació de propostes es el: 25 de gener de 201 9
Territorial
Cooperation)
ha
publicat la convocatòria per
a l’elaboració d’estudis específics
per al disseny de polítiques en
l’àmbit del desenvolupament
territorial.
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PER A LA PREVENCIÓ I LA LLUITA
CONTRA LA RADICALITZACIÓ VIOLENTA

OBJECTIUS

1 . La millora del compromís de la comunitat i la cooperació entre diferents actors
(inclosos actors no formals) per prevenir i combatre la radicalització que condueix a
l'extremisme violent;
2. El suport als actors locals, incloent-hi organitzacions sense ànim de lucre,
Aquesta
convocatòria
està
millorant
els seus coneixements i capacitat per prevenir i contrarestar la
emmarcada a l’àmbit del Fons per
radicalització.
a la seguretat interna (ISF) i té
com a objectiu finançar projectes Més informació:
que contribueixin a prevenir i http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/isfpcontrarestar totes les formes de call-fiche-201 8-ag-ct-rad_en.pdf
radicalització, per mitjà de:
La data límit per a la presentació de propostes es el: 1 9 de març de 201 9
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA DE LA JPI OCEANS SOBRE MICROPLASTICS EN
L’ENTORN MARI

O
BJECTIUS
Els dotze països membres de la JPI

JPI Oceans és una iniciativa conjunta establerta com una plataforma
intergovernamental, oberta a tots els estats membres i països associats que fan
Oceans (The Joint Programming recerca marina i marítima. Aquesta iniciativa proveeix un enfocament integrat a llarg
Initiative Healthy and Productive termini sobre el desenvolupament de la recerca i la tecnologia marítimes i marines a
Seas and Oceans) presenten una Europa.
convocatòria de projectes de
recerca transnacional de 9,2 M € Més informació:
per estudiar les fonts, la http://www.jpi-oceans.eu/calls/proposals/microplastics-marine-environment
distribució i l'impacte dels
microplàstics en el medi marí.
La data límit per a la presentació de propostes es el: 28 de febrer de 201 9
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA HORIZON2020 PER DONAR
ASSISTÈNCIA A LES STARTUP EUROPEES EN EL SEU CREIXEMENT I
DESENVOLUPAMENT

O
BJECTIUS
L’objectiu d’aquesta convocatòria

Més informació:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to
pics/ict-33-201 9.html

és
ampliar
les
empreses La data límit per a la presentació de propostes es el: 28 de març de 201 9
innovadores a tota la Unió
Europea, detectar innovacions
potencials i donar suport als
innovadors en el mercat.
Es pretàn reforçar les iniciatives
Startup Europe and Innovation
Radar i enllaçar les activitats del
Consell Europeu d'Innovació (EIC)
de forma complementària amb
l'objectiu
exclusivament
d'innovadors TIC que no són
recolzats per l'EIC.
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA HORIZON2020 EN MATÈRIA DE
MIGRACIÓ

O
BJECTIUS
L'objectiu de la convocatòria és

Més informació:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/c
produir recomanacions basades alls/h2020-sc6-migration-201 8-201 9-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6en l'evidència per a la governança MIGRATION-201 8-201 9-2020/1 /1 /1 /defaultglobal i europea de la migració de group&callStatus/t/Forthcoming/1 /1 /0/defaultnacionals de tercers països, així
com
solucions innovadores group&callStatus/t/Open/1 /1 /0/default-group&callStatus/t/Closed/1 /1 /0/default(incloses les TIC) per a la group&+identifier/desc
integració
exitosa
dels
immigrants a les societats La data límit per a la presentació de propostes es el: 1 4 de març de 201 9
d'acollida europees.

17

18

Europe direct // E-NEWS 6-201 8

Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA ASSESSORS DIGITALS PER A PIMES I
AUTÒNOMS

O
BJECTIUS
L'entitat pública

Més informació:
empresarial https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-enRed.es, adscrita al Ministeri de pymes/asesores-digitales
Economía y Empresa, ha publicat
la convocatòria d'ajuts per a la La data límit per a la presentació de propostes es el: 20 de desembre de 201 8
contractació
de
serveis
d'assessorament, orientats a
impulsar la seva transformació
digital. Aquests serveis seran
prestats
per
proveïdors
especialitzats que actuaran com
"Assessors Digitals" per a la
realització
de
Plans
de
Digitalització
per
a
la
incorporació de les TIC en els seus
processos (gestió del negoci,
relació amb tercers, comerç
electrònic i digitalització de
serveis i solucions).
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Legislació i Documentació
EMPRESA
Legislació UE, 3 desembre 2018

Mercat únic digital: les noves normes de la UE permeten als europeus comprar en
línia sense fronteres
Nou Reglament que la Comissió Europea va proposar al maig de 2016 per posar fi al
bloqueig geogràfic en línia injustificat. Els europeus no hauran de preocupar-se de
sofrir un bloqueig o un desviament en un lloc web simplement perquè ells (o la
seva targeta de crèdit) procedeixen d'un país diferent. Sempre que estiguin en la
UE, podran accedir als béns i serveis en línia.

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-1 8-6626_es.htm
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Legislació i Documentació
FINANCES
Legislació UE, 1 0 desembre 2018

lmpost sobre el valor afegit (IVA)
Directiva (UE) 2018/1910 del Consell, de 4 de desembre de 2018, per la qual es modifica
la Directiva 2006/112/CE pel que fa a l'harmonització i la simplificació de determinades
normes del règim de l'impost sobre el valor afegit en la imposició dels intercanvis entre
els Estats membres.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-81978

Legislació UE, 3 desembre 2018

Fons Europeu de Desenvolupament
Reglament 2018/1877 del Consell, de 26 de novembre de 2018, pel qual s'aprova el
Reglament Financer aplicable a l'onzè Fons Europeu de Desenvolupament i es deroga el
Reglament 2015/323.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1877&qid=1543998561699&from=en

Europe direct // E-NEWS 6-201 8

Legislació i Documentació
Legislació UE, 2 desembre 2018

Nova normativa comunitària contra el blanqueig de capitals
El passat 2 de desembre van entrar en vigor la Directiva (UE) 2018/1673, que
disposa normes mínimes relatives a la definició dels delictes i les sancions en l'àmbit
del blanqueig de capitals, i el Reglament (UE) 2018/1672, que estableix un sistema
de controls en relació amb l'entrada o sortida d'efectiu de la Unió.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1673&from=ES
https://www.boe.es/doue/2018/284/L00006-00021.pdf

LLIBERTATS UE
Legislació UE, 29 novembre 2018

Lliure circulació de dades no personals en la Unió Europea
Reglament 2018/1807, de 14 de novembre de 2018, relatiu a un marc per a la lliure
circulació de dades no personals en la Unió Europea.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1807&qid=1543998811549&from=en
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