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Notícies UE

S’ACABA EL PADE MALAQUALITAT

El dia 1 de juliol entrà en vigor un nou reial decret que posa el
pa espanyol d'acord amb el de la Unió Europea i regula punts
com la nomenclatura del pa integral, afina uns altres com la
definició de “artesà” i incorpora altres nous com a “massa mare
de cultiu” o “massa mare inactiva”.

Consulta aquíel BOE
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-6994

Com ens afectarà aquesta nova normativa? Aquí tens
exemples
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2019/06/20/articul
o/1561036296_741137.html
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PRÀCTIQUES AL PARLAMENTEUROPEU

Les beques Schuman són una oportunitat única per a adquirir
experiència professional en un ambient internacional i
multicultural. El termini de sol·licitud acaba el 30 de juny.

L'objectiu d'aquestes pràctiques és contribuir a la formació
professional dels titulats universitaris de la Unió Europea i oferir
la possibilitat de conèixer el treball del Parlament Europeu.

CONSULTAAQUÍ LES BASES:
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-with-
us/traineeships

Notícies UE

font: European Parliament- Audiovisual Services



Europe direct // E-NEWS 4-201 9
5

PRESSUPOSTDE LA UE 2021 -2027

Notícies UE

La Comissió demana als líders que estableixin un full de
ruta cap a un acord.

Davant de la reunió del Consell Europeu dels dies 20 i
21 de juny, la Comissió Europea demana als líders que
impulsin les negociacions sobre el proper pressupost a
llarg termini de la UE per al 2021 -2027, de manera que
es pugui arribar a un acord a la tardor.

MÉS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/commission/news/eu-budget-
2021 -2027-2019-jun-
13_es?fbclid=IwAR0KuDOPIjqErAwJbCyIzWts3TIiDlva0
eN7hASZEHKce7l3fcMb3JXG7R0
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QUALITATDE L'AIGUADE BANYA EUROPA

Notícies UE
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Segons l'últim informe anual sobre la qualitat de les
aigües de bany, més del 85% de les zones de bany
controlades a Europa compleixen els més alts nivells
de qualitat d'aigües netes de la Unió Europea.

MÉS INFORMACIÓ:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-
2771_es.htm?fbclid=IwAR0J6qhungMpUIKUrt4umMa
pjIKaEMm5_KEe-F2oKBto24wAySeV6Lu0z8U
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DOS ANYS SENSE ROAMING A LA UE

Notícies UE

Ja han passat 2 anys des de la fi del roaming.

Si viatges per la UE, pots cridar amb el teu mòbil i usar les
teves dades com si estiguessis a casa.

MÉS INFORMACIÓ:
https://europa.eu/euandme/passion/no-roaming-
charges_es?fbclid=IwAR3a9omKBIWpnZoF26aq11mKdBQk6
CzQJ58VicXSdynB_1NSz8zb3l7N9aw
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CONVOCATÒRIA H2020: FACTORS HUMANS, SOCIALS I ASPECTES

ORGANITZATIUS PERA SOCIETATS RESILIENTS ALS DESASTRES

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
Aquesta convocatòria Horizon

2020 pretén afavorir la recerca i

innovació en la resposta a

escenaris de desastres provocats

per causes naturals o atacs

terroristes, per tal de construir

una societat preparada i resilient

als riscos. Aquesta acció busca

com a resultat que els Estats

membres i les autoritats

regionals, així com les autoritats

municipals i metropolitans es

beneficien de recomanacions i

eines per millorar l’adaptabilitat i

la preparació de les societats a

diferents riscos de desastres.

MÈS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-
infra02-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1 ;statusCodes=-
,31094501 ;programCode=H2020;programDivisionCode=31048010;fo
cusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;s

ortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=
topicSearchTablePageState

La data límit per a la presentació de propostes es el: 22 d’agost de 2019
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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PERA PROJECTES ADREÇATS A LA

FORMACIÓ I INSERCIÓ D’ADULTS

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
Aquesta convocatòria, llançada

des del Programa Europeu

d'Ocupació i Innovació Social

(EaSI), pretén donar suport als

països participants en la

implementació d’una oferta

d’aprenentatge a mida, flexible i

de qualitat per a adults amb poca

formació, tot seguint les

recomanacions del Consell.

MÉS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=55
1&furtherCalls=yes

La data límit per a la presentació de propostes es el: 8 de juliol de 2019
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SOCIETATDE LA INFORMACIÓ
Directiva (UE) 2019/1 024 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de
2019, relativa a les dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic.
https://www.boe.es/doue/2019/172/L00056-00083.pdf

PRESSUPOSTS UE 2021 -2027
Cap a un acord sobre el pressupost a llarg termini de la Unió per a 2021 -2027. Full
de ruta cap a un acord sobre el pressupost a llarg termini de la Unió per a 2021 -
2027 Contribució de la Comissió Europea a la reunió del Consell Europeu de 20 i 21
Juny de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0295&from=ES

Legislació i Documentació
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MODERNITZACIÓ D'EDIFICIS
Recomanació 2019/1 019 de la Comissió, de 7 de juny de 2019, relativa a la
modernització d' edificis.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1019&from=ES

UNIÓ EUROPEA
VIII Informe sobre l' estat de la Unió Europea 2019 | Fundació Alternatives. L' ESTAT
DE LA UNIÓ EUROPEA. El Parlament Europeu davant unes eleccions transcendentals.
2019. Pròleg, Josep Borrell.
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/23ed8345fd
7b9a40fb9e0b657942295f.pdf

Legislació i Documentació
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