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Notícies UE

TRIBUNALDE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA TOMBA LES
CLÀUSULES SÒL

La jurisprudència espanyola que limita en el temps

els efectes de la declaració de nul·litat de les

clàusules sòl contingudes als contractes de préstec

hipotecari a Espanya és incompatible amb el Dret de

la Unió.

Tal limitació du a terme una protecció dels

consumidors incompleta i insuficient, pel que no

constitueix un mitjà adequat i efecaç per a que cesi

l’us de les clàusules abusives.

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 d¡ abril de

1993, disposa que “Els Estats membres establiran

que no vincularan al consumidor, en les condicions

estipulades pel seus drets nacionals, les clàusules

abusives que figurin en un contracte celebrat entre

aquest i un Professional i disposaran que el

contracte segueixi sent obligatori per a les parts en

els mateixos termes si aquest pot subsistir sense les

clàusules abusives”.

Text complet de la Directiva:

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:3

1993L0013:Es:HTML

Més informació:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/applicatio

n/pdf/2016-12/cp160144es.pdf

font: European Commission - Audiovisual Services
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PREMI SÀKHAROVDEL PARLAMENTEUROPEU ANADIA
MURAD I LAMIYA AJI-BASHAR

Les guanyadores del Premi Sàkharov 2016 de

Llibertat de Consciència del Parlament Europeu,

Nadia Murad i Lamiya Aji-Bashar, supervivents

yazidites de la captivitat d'Estat Islàmic a l'Iraq, van

recollir el guardó el 13 de desembre al Parlament

Europeu. Van escapar de l'esclavitud sexual i s'han

convertit en portaveus de les dones afectades per la

Notícies UE

campanya de violència sexual del grup terrorista,

aixícom de la perseguida minoria yazidita.

Murad, de 23 anys d'edat, i Aji-Bashar, de 18 anys,

viuen ara a Alemanya i s'han dedicat activament a

sensibilitzar sobre el patiment de la comunitat

yazidita de l'Iraq, una minoria religiosa sotmesa a

una campanya genocida per militants de l'Estat

Islàmic. També lluiten per les dones afectades per la

campanya de violència sexual del grup terrorista.

Més informació:

http://www.europarlbarcelona.eu/ca/premsa/press_

releases/comunicats-2016/desembre-2016/ip-

20161213-sakharov16.html?platform=hootsuite

font: European Commission - Audiovisual Services
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EL PARLAMENTDÓNA SUPORTFACILITARLA
REINTRODUCCIÓ URGENTDE VISATS

La UE podrà reimposar més ràpidament i fàcil

l'exigència de visats a ciutadans de tercers països en

cas d'increment considerable de la immigració

irregular o si hi ha riscos per a la seguretat, gràcies a

les noves regles que el ple va aprovar dijous.

L'eurodiputat Agustín Díaz de Mera (PPE, Espanya),

responsable de la tramitació parlamentària de la

proposta va afirmar: “Hem aconseguit dotar-nos

d'un mecanisme més àgil i operatiu, sense oblidar les

nostres prioritats de defensar els drets humans i

preservar el paper del Parlament. Espero

sincerament que ara que hem aprovat el mecanisme

Notícies UE

reforçat, el Consell cooperi per adoptar ràpidament

l'exempció de visats per a Geòrgia i Ucraïna, atès que

els dos països compleixen fa temps els requisits”.

Els canvis van rebre el suport de 485 eurodiputats,

132 van votar-hi en contra i 21 van abstenir-se.

Amb la nova normativa, els països exempts de visats

poden quedar sotmesos de nou a aquesta exigència

per entrar a la UE en una o diverses de les següents

circumstàncies:

un increment substancial en el nombre de ciutadans

d'aquest país als quals es rebutja l'entrada o que es

troben en territori comunitari de manera irregular,

una alça considerable en el nombre de sol·licituds

d'asil infundades,

un empitjorament de la cooperació en la devolució

d'immigrants, o

un augment dels riscos o una amenaça imminent a

la seguretat, vinculats als ciutadans del tercer país

en qüestió.

Més Informació:

http://www.europarlbarcelona.eu/ca/premsa/press_

releases/comunicats-2016/desembre-2016/ip-

20161216.html

font: European Commission - Audiovisual Services
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ELS CONTRACTES PÚBLICS PER SUBMINISTRARSERVEIS
FERROVIARIS DE PASSATGERS EN ELS PAÏSOS DE LA UE
HAURAN DE SER LICITATS EN VIRTUTDE NOVES
NORMES RECOLZADES PEL PARLAMENTAQUEST
DIMECRES

L'objectiu de la normativa és impulsar la inversió i el

desenvolupament de nous serveis comercials.

D'acord a les noves regles, les companyies

ferroviàries podran oferir els seus serveis en els

mercats nacionals ferroviaris de passatgers de la UE

de dues maneres.

D'una banda, quan les autoritats nacionals

adjudiquin contractes públics per al transport

ferroviari de passatgers, la licitació oberta d'aquests,

accessible a tots els operadors ferroviaris de la UE, ha

de convertir-se progressivament en el procediment

estàndard per seleccionar els proveïdors de serveis.

La licitació pública d'aquests contractes, que

representen aproximadament dos terços dels serveis

ferroviaris de passatgers de la UE, animarà a les

empreses a centrar-se en l'atenció al client i

redundarà en reducció de costos per als

contribuents.

Les autoritats nacionals podran seguir adjudicant

contractes directament, sense concurs, però si opten

Notícies UE

per aquest mètode, s'han de garantir millores als

passatgers o augmentar l'eficiència econòmica del

servei.

Els contractes adjudicats sense licitació prèvia

hauran d'incloure requisits de rendiment

(puntualitat i freqüència dels serveis, qualitat del

material rodant i capacitat de transport).

L'adjudicació directa serà possible per als anomenats

contractes "de minimis", quan el valor mitjà anual o

la prestació anual de transport de viatgers sigui

inferior a 7,5 milions d'euros o 500.000 km,

respectivament.

En segon lloc, qualsevol companyia ferroviària

podrà oferir els seus serveis en altres mercats de

transport ferroviari de passatgers de la UE.

No obstant això, els Estats membres podran

restringir l'accés de nous operadors a certes línies si

volen mantenir un contracte públic. En aquest cas, el

regulador nacional s'haurà d'efectuar una anàlisi

econòmica que demostri la necessitat de limitar

l'obertura a la competència.

Els potencials conflictes d'interessos haurien de ser

avaluats per garantir la imparcialitat dels gestors de

les infraestructures i assegurar un accés equitatiu a

la instal·lació viària i les estacions a tots els

operadors.

Els operadors de serveis públics hauran a més de

complir amb les obligacions en matèria de dret

social i laboral establertes en la legislació

comunitària, la nacional o els convenis col·lectius.

Entrada en vigor: les companyies ferroviàries podran

oferir nous serveis comercials en línies nacionals a

partir del 14 desembre

La licitació es convertirà en el mètode estàndard

d'adjudicació de nous contractes de servei públic a

partir de desembre de 2023, amb algunes

excepcions.

Procediment legislatiu ordinari, acord en segona

lectura

font: European Commission - Audiovisual Services
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PRESSUPOSTUE 2017: MÉS SUPORTALS JOVES I IMPULS
AL CREIXEMENT

El Parlament s'ha assegurat que el pressupost

comunitari de l'any vinent reforci el suport als joves a

l’atur i inclou fons addicionals per a iniciatives a

favor de les pimes, les infraestructures de transport,

la investigació i el programa Erasmus+. Els crèdits de

compromís s'elevaran a 157.857,8 milions d'euros i

els crèdits de pagament, a 134.490 milions.

Signatura del pressupost de la UE per al 2017El

president del Parlament Europeu, Martin Schulz,

signa el pressupost de la UEper al 2017

Després del suport del Consell a l'acord de

conciliació amb el Parlament el 28 de novembre, la

Cambra ha donat el seu vistiplau amb 438 vots a

favor, 194 en contra i 7 abstencions. El president

Martin Schulz ha signat el text a continuació.

“Hem aconseguit els nostres objectius", ha

assenyalat el ponent per al pressupost de la

Comissió, Jens Geier (S&D, Alemanya). "El pressupost

Notícies UE

del 2017 se centra en les nostres prioritats d'impulsar

el creixement i l'ocupació -especialment per als

joves- i fer front a la crisi migratòria".

El responsable per a la resta de seccions, Indrek

Tarand (Verds/ALE, Estònia), ha lamentat que la

Comissió ignorés el canvi introduït pel Parlament per

bloquejar part de les remuneracions dels

excomissaris -que es desbloquejarien només després

de l'enduriment del codi de conducta. "Això va ser

aprovat amb el suport majoritari de la Cambra, amb

l'objectiu de millorar la conducta dels comissaris i, en

conseqüència, la imatge de les institucions", ha

afegit Tarand. "La proposta del president Juncker

d'estendre el període d'incompatibilitat dels

excomissaris és un pas en la bona direcció, però no

és suficient, atès que els excomissaris reben una

compensació durant tres anys", ha subratllat

l'eurodiputat.

Joves, creixement i ocupació

El Parlament ha aconseguit ampliar en 500 milions

d’euros la dotació per a la Iniciativa d'ocupació

juvenil per ajudar als joves que busquen un lloc de

treball. 200 milions d’euros addicionals es

destintaran a impulsar iniciatives clau per al

creixement i l'ocupació, com COSME (suport a les

pimes), el programa Connecting Europa

(finançament d'infraestructures), Horitzó 2020

(investigació) i Erasmus+ (mobilitat estudiantil).

Crisi migratòria i de refugiats

Els eurodiputats també han assegurat 728 milions

d’euros més principalment per migració, inclosos 28

milions per donar suport a l'agència de l'ONU que

assisteix als refugiats palestins (fins a un total de 310

milions), i 3 milions per a les negociacions de pau a

Xipre (fins a 34,8 milions).

font: European Commission - Audiovisual Services
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Convocatories de Programes Europeus

PROGRAMAURBACT. CONVOCATÒRIA PERA
BONES PRÀCTIQUES DE DESENVOLUPAMENT
URBÀ
EN EL MARC DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL

EUROPEA URBACT, LA COMISSIÓ EUROPEA HA PUBLICAT UNA
CONVOCATÒRIA  PER SELECCIONAR BONES PRÀCTIQUES DE
DESENVOLUPAMENT URBÀ A ESCALA EUROPEA PER A

COMPARTIR-LES I REPRODUIR-LES ARREU D’EUROPA.
La convocatòria permetrà a les ciutats seleccionades aconseguir el reconeixement europeu i millorar la seva experiència, a més de dirigir les

xarxes de transferència de coneixement.

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 31 de març de 2017

Mes informació: http://urbact.eu/goodpracticecall

SEGONACONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA
INTERREG VSUDOE
LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA INTERREG V
SUDOE 2014-2020 S' HA OBERT PER DUES PRIORITATS
TEMÀTIQUES (RECERCA I INNOVACIÓ; I MEDI AMBIENT I
EFICIÈNCIA DE RECURSOS), AMB UN PRESSUPOST DEL FEDER
DE 25 M€.
La primera fase d’aquesta convocatòria estarà oberta del 13 al 31 de març del 2017, ambdós inclosos. Els promotors de projecte han de

presentar la candidatura a través de l’aplicació informàtica eSudoe.

El programa Interreg V SUDOE dóna suport al desenvolupament regional en el sud-oest d'Europa finançant projectes transnacionals a

través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Promou la cooperació transnacional per resoldre problemes comuns a les

regions del sud-oest europeu, com la baixa inversió en recerca i desenvolupament, la baixa competitivitat de la petita i mitjana empresa i

l'exposició al canvi climàtic i als riscos ambientals.

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 31 de març de 2017.

Mes informació: http://interreg-sudoe.eu/proyectos/segunda-convocatoria
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SEGONACONVOCATÒRIA D’INICIATIVES
URBANES INNOVADORES
S’HA PUBLICAT LA SEGONA CONVOCATÒRIA PER A PRESENTAR
PROPOSTES A LA INICIATIVA D’ACCIONS URBANES
INNOVADORES (UIA) PER PROPORCIONAR A LES ÀREES
URBANES DE TOTA EUROPA ELS RECURSOS PER TESTAR
SOLUCIONS NOVES PER FER FRONT ALS REPTES URBANS.  
Centrada en tres temes urbans: l'economia circular, la integració dels immigrants i refugiats i la mobilitat urbana, la convocatòria està

dotada amb un pressupost de 50M€, amb un màxim de 5M€per projecte.

Poden presentar-s’hi les autoritats locals amb un mínim de 50.000 habitants, així com les associacions d’autoritats locals (nacionals o

europees) que superin conjuntament els 50.000 habitants.

Els projectes presentats han de treballar en un dels camps següents:

Integració d’immigrants i refugiats: infraestructures socials, d’habitatge, educatives i de salut; amb especial atenció als menors no

acompanyats, les dones i la població jove, etc.

Economia circular: cooperació amb manufacturers i minoristes locals, suport a la simbiosi industrial, influència sobre els patrons de

consum, promoció de l’economia col·laborativa, contractació pública verda, millora del sistema de gestió dels residus, prevenció del

malbaratament de menjar, eficiència energètica, etc.

Mobilitat urbana sostenible: promoure i facilitar els desplaçaments en bicicleta, estratègies integrades de planificació urbana, centres de

mobilitatmultimodal, centres logístics, sistemes per compartir cotxe o bicicleta, facilitar i promoure alternatives innovad

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 14 d’abril de 2017

Mes informació: http://www.uia-initiative.eu/en/uia-second-call-proposals-now-open

ERASMUS+ CONVOCATÒRIA DE PROJECTES EN
L’ÀMBITDE L’EDUCACIÓ I LA JOVENTUT
LA COMISSIÓ EUROPEA HA PUBLICAT DUES CONVOCATÒRIES
EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS+: UNA CONVOCATÒRIA
PER FOMENTAR LA COOPERACIÓ ENTRE ORGANITZACIONS EN

L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT, L’EDUCACIÓ, LA FORMACIÓ I ALTRES

SECTORS SOCIOECONÒMICS AMB ELS PAÏSOS SOCIS DEL

PROGRAMA DE DIFERENTS REGIONS EL MÓN I L’ALTRE DE
SUPORT A LA REFORMA DE POLÍTIQUES.
La primera convocatòria, amb una dotació pressupostària de 150.000€per projecte, permetrà finançar accions amb l’objectiu de reconèixer

i millorar el treball juvenil, l’educació no formal i el voluntariat, i connectar-los amb el sistema educatiu i el mercat laboral. També es donarà

suport als esquemes de mobilitat regional i transnacional per a l’educació no formal amb l’objectiu de fomentar la participació de la

joventut en la societat.

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

L’altre convocatòria de suport a la reforma de polítiques permetrà finançar projectes transnacionals de cooperació amb l’objectiu

d’identificar, provar, desenvolupar i avaluar enfocaments innovadors que es puguin integrar i permetin obtenir informació per millorar

sistemes d’educació i formació. La convocatòria, amb un pressupost de 8M€ i un percentatge de cofinançament de fins el 75%, està oberta

a la participació de les autoritats públiques competents.

La data límit per a la presentació de candidatures és el 14 de març de 2017

Mes informació: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-

practices/erasmus-plus-key-action-2-capacity-building-in-field-youth_en

Convocatories de Programes Europeus
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CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES 2016 PER
DONARSUPORTPERA L'ACCÉS ALS MERCATS DEL
SECTORAUDIOVISUAL
LES ACCIONS QUE FINANÇA AQUESTA CONVOCATÒRIA VAN
DIRIGIDES A DONAR SUPORT A LES ACCIONS I ACTIVITATS QUE ES

REALITZIN DINS I FORA DELS PAÏSOS QUE PARTICIPEN EN EL

SUBPROGRAMAMEDIA. NOMÉS ELS PROJECTES AMB ALMENYS
UNA DE LES TRES ACCIONS SEGÜENTS SERAN CONSIDERATS

ELEGIBLES:
-Acció 1 : Mercats empresarials (físics) per als professionals audiovisuals europeus.

-Acció 2: Eines en línia que promouen els intercanvis empresarials.

-Acció 3: Activitats promocionals entre empreses de les obres europees.

La data límit per a la presentació de candidatures és el 2 de febrer de 2017.

Mes informació a: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-access-markets-eacea-172016_en

CONVOCATÒRIA_DEL PROGRAMA EUROPA
CREATIVA-MEDIA: SUPORTAL
DESENVOLUPAMENTDE VIDEOJOCS EUROPEUS
AQUESTA CONVOCATÒRIA TÉ COM A OBJECTIU 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.
El pressupost està entre els 10.000€ i els 150.000€ pel concepte i desenvolupament del projecte d’un videojoc.

La data límit per a la presentació de propostes es el: 2 de març de 2017

Mès información:

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

publicada_la_convocatoria_europa_creativa_media_de_suport_al_desenvolupament_de_videojocs_europeus_i228300

Convocatories de Programes Europeus
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CONVOCATÒRIA_PROGRAMA ERASMUS PERA
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: ERASMUS FOR
OFFICIALS SEGONACONVOCATÒRIA PEL 2017
L’OBJECTIU DEL PROGRAMA ES FACILITAR L’ESTADA PER A
TREBALLADORS DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA A LES

INSTITUCIONS EUROPEES PER TAL DE REFORÇAR ELS SEUS

CONEIXEMENTS SOBRE LA UE I FOMENTAR LA COOPERACIÓ
ADMINISTRATIVA.
Els objectius de l'estada són:

Reforçar el coneixement i la comprensió de las institucions i les polítiques europees.

Informar sobre els procediments de presa de decisions de la Unió Europea.

Millorar la comprensió dels procediments administratius de las institucions europees.

Fomentar la cooperació administrativa i contribuir a la creació d’un espai administratiu comú.

L’estada tindrà lloc entre el 6 i el 16 de juny de 2017.

El període de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de gener de 2017

Mès informació:

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/ERASMUS---

Convocatorias.aspx

CONVOCATÒRIA_AMIF: INTEGRACIÓ DE
NACIONALS DE TERCERS PAÏSOS
L’OBJECTIU D’AQUESTA CONVOCATÒRIA ES PROMOURE LA
PARTICIPACIÓ ACTIVA EN LA SOCIETAT I DONAR SUPORT ALS

PROCESSOS D’INTEGRACIÓ MIGRATÒRIA DE PERSONES QUE

NECESSITEN PROTECCIÓ INTERNACIONAL DINS LA UE.
Els projectes presentats han de adreçar-se almenys a un dels dos objectius prioritaris:

Objectiu 1 . Promoure la participació activa en la societat:

Objectiu 2 . Donar suport als processos d’integració migratòria:

Es poden presentar en aquesta convocatòria organismes públics entitats privades sense ànim de lucre o organitzacions internacionals. El

projecte ha de ser transnacional, és a dir, ha de comptar amb la participació d'almenys tres entitats establertes en almenys dos estats

membres diferents.

La data límit per a la presentació de propostes es el 28 de febrer de 2017.

Mès informació: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2016-ag-inte-01 .html

Convocatories de Programes Europeus
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CONVOCATORIA DE PROPOSTES: RUTES
NÁUTIQUES PERA EUROPA
L’OBJECTIU ES DONAR RECOLZAMENT AL DESENVOLUPAMENT
DE PRODUCTES TURÍSTICS TEMÀTICS TRANSNACIONALS I AJUDAR

A LA SEVA PROMOCIÓ MITJANÇANT LA CREACIÓ DE RUTES

TEMÀTIQUES TURÍSTIQUES TRANSNACIONALS A LES REGIONS

COSTANERES EN LES ÀREES DEL TURISME NÀUTIC I EL TURISME

DELS ESPORTS AQUÀTICS A LA MAR.

També es pot optar a crear o millorar les sinergies amb altres segments turístics importants com el turisme de gastronomia i vi, el turisme

cultural, el turisme de salut i benestar i el turisme de creuers.

Les rutes que es creïn han de ser innovadores.

La data límit per a la presentació de candidatures és el 15 de març de 2017.

Mes informació a: https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-nautical-routes-europe

PROGRAMADRETS, IGUALTAT I CIUTADANIA.
CONVOCATÒRIES PERA PROJECTES PILOT
LA COMISSIÓ EUROPEA HA PUBLICAT DUES CONVOCATÒRIES
DE PROPOSTES, EN EL MARC DEL PROGRAMA DRETS, IGUALTAT I
CIUTADANIA, PER FINANÇAR PROJECTES PILOT SOBRE EUROPA
DE LES DIVERSITATS I PER EXPLORAR EL PAPER DE LES EINES

D' INTERNET EN L' ESTÍMUL DE LA PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA.
La primera convocatòria fa referència a projectes pilot sobre “l’Europa de les diversitats”que tinguin per objecte:

- la celebració de seminaris, tallers, i conferències sobre com mantenir el caràcter únic de l'Europa de les diversitats i la forma de promoure la

unitat en la diversitat;

- promoure l'intercanvi de bones pràctiques en la lluita contra la discriminació i promoure la diversitat a nivell local i regional;

- ajuda a identificar i seleccionar les pràctiques discriminatòries en l'àmbit local i regional i construir una entesa entre les societats

majoritàries i minoritàries.

La data límit per a la presentació de candidatures és el 28 de febrer de 2017.

Mes informació a: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rppi-eudi-ag-2016.html

La segona convocatòria té per objecte explorar el paper de les eines d'Internet en l'estímul de la participació democràtica, també oberta a

la participació dels ens locals, que permetrà finançar activitats amb l'objectiu de:

- explorar el paper dels serveis d'Internet i aplicacions en l'estimulació de la participació democràtica i per investigar com les eines digitals

poden contribuir a la participació més fort i més llarg termini democràtica dels ciutadans;

- obtenir una àmplia gamma de propostes sobretot però no exclusivament destinades als joves i els ciutadans de la UE.

La data límit per a la presentació de candidatures és el 24 de gener de 2017.

Mes informació a: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rppi-evot-ag-2016.html

Convocatories de Programes Europeus
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PROGRAMA ERASMUS+. CONVOCATÒRIA
D’ALIANCES DE CONEIXEMENT 2017
EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS+, LA COMISSIÓ
EUROPEA HA PUBLICAT UNA CONVOCATÒRIA OBERTA A
AUTORITATS PÚBLIQUES, PER FINANÇAR  ALIANCES DE
CONEIXEMENT (ACCIÓ CLAU 2); AIXÒ ÉS, PROJECTES
TRANSNACIONALS, ESTRUCTURATS I ORIENTATS A RESULTATS,
ENTRE L' EDUCACIÓ SUPERIOR I LES EMPRESES.  
Exemples d'activitats finançables són:

- impuls de la innovació en l'educació superior, els negocis i en l'entorn socioeconòmicmés ampli

- desenvolupament de la capacitat i les habilitats empresarials

- promoció de l'intercanvi de coneixements entre l'educació superior i les empreses

La data límit per a la presentació de candidatures és el 28 de febrer de 2017.

Mès informació: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-2017_en

Convocatories de Programes Europeus
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Cerca de Socis

CERCADE SOCIS PERAUN PROJECTE DE
PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
DE LES REGIONS MARÍTIMES I
COSTANERES EUROPEES (CULT-COOP-07-
2017).
LA REGIÓ ITALIANA DE CALÀBRIA CERCA SOCIS PER A
UN PROJECTE QUE PRETÉN APORTAR UN MARC GLOBAL

GENERAL PER A LA PRESERVACIÓ DE LES COSTES

EUROPEES I ELS PAISATGES CULTURALS MARÍTIMS.
El projecte, que se situa en el marc de la convocatòria de propostes “Patrimoni cultural de les regions costaneres i

marítimes europees” ha d’estar geogràficament equilibrat i cobrir diferents tipus de costes europees i paisatges

culturals marítims tenint en compte els diversos contexts històrics i l’actual estat d’aquestes regions.

Mes informació:

Raffaele longo. raffaele.longounical.it

Regione Calabria

Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria

+ 32 (0)2 6 33 16 06

+ 32 487 36 90 56
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DRET

Documentació UE, 29 desembre 2016
Prioritats legislatives de la Unió Europea per 2017
Declaració conjunta del Parlament Europeu, el Consell i la Comissió Europea
sobre les prioritats legislatives de la Unió Europea per 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_484_R_0002&from=ES

OCUPACIÓ

Legislació UE, 19 desembre 2016
Directiva activitats i la supervisió dels fons de pensions d' ocupació
Directiva 2016/2341 de 14 de desembre de 2016, relativa a les activitats i la
supervisió dels fons de pensions d'ocupació (FPE)
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2341&qid=1483527186881&from=en

Documentació UE, 19 desembre 2016
Itineraris de millora de les capacitats: Noves oportunitats per a adults
Recomanació del Consell, de 19 de desembre de 2016, relativa a Itineraris de
millora de les capacitats: Noves oportunitats per a adults.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_484_R_0001&from=ES

TRANSPORTTERRESTRE

Legislació UE, 19 desembre 2016
Directiva obertura del mercat dels serveis nacionals de transport de viatgers per
ferrocarril
Directiva 2016/2370 de 14 de desembre de 2016, que modifica la Directiva
2012/34/UE, en el que concerneix a l'obertura del mercat dels serveis nacionals
de transport de viatgers per ferrocarril i a la governança de les infraestructures
ferroviàries.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2370&from=ES

MEDI AMBIENT

Legislació UE, 19 desembre 2016
Directiva reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants
atmosfèrics
Directiva 2016/2284 de 14 de desembre de 2016, relativa a la reducció de les
emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics, per la qual es
modifica la Directiva 2003/35/CE i es deroga la Directiva 2001/81/CE.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2284&from=ES

Legislació i Documentació
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Legislació UE, 11 desembre 2016
Acord Estats Units i la Unió Europea sobre la protecció de dades personals
Acord entre els Estats Units d'Amèrica i la Unió Europea sobre la protecció de
dades personals relativa a la prevenció, recerca, detecció o enjudiciament
d'infraccions penals.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1210(01)&from=ES

TELECOMUNICACIONS

Legislació UE, 2 desembre 2016
Accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a mòbils dels organismes públics
Directiva 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de
2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils
dels organismes del sector públic.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102&from=ES

ESTRANGERIA

Legislació UE, 2 desembre 2016
Document de viatge per a la tornada dels nacionals de tercers països en situació
irregular
Reglament 2016/1953 de 26 d'octubre de 2016, relatiu a l'establiment d'un
document de viatge europeu per a la tornada dels nacionals de tercers països
en situació irregular i pel qual es deroga la Recomanació del Consell de 30 de
novembre de 1994.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1953&from=ES

Legislació i Documentació
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