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L’ADHESIÓ A LA UE HA CANVIAT 

ELS NOSTRES PAÏSOS I LA 

NOSTRA VIDA QUOTIDIANA 

El mercat interior, les fronteres obertes i la 
introducció de l’euro com a moneda 
comuna són alguns dels èxits més
destacats de la Unió Europea.  

Les decisions de la UE configuren el món
en què vivim i en múltiples àmbits, molt
més del que imaginem.   

Descobreix més informació a través 
d’exemples concrets. 



PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR 

EL FINAL DELS 
COSTOS 
D’ITINERÀNCIA 
A LA UE 

Els costos d’itinerància
van desaparèixer el 15 de 
juny de 2017. Els
residents a l’Espai
Econòmic Europeu que 
viatgen dins de la UE 
paguen el mateix preu 
per trucades, missatges
de text i internet mòbil
que al seu país. 

https://what-europe-
does-for-
me.eu/es/portal/2/D14
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PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR 

DOS ANYS DE 
GARANTIA EN 
ELS 
DISPOSITIUS 
ELECTRÒNICS 

D’acord amb el Dret de la 
Unió, els fabricants han 
d’oferir una garantia legal 
de dos anys sobre els
apartats electrònics com
telèfons intel·ligents, 
impressores, ordinadors
portàtils, aspiradores i 
màquines de cafè. 

https://what-europe-does-
for-
me.eu/es/portal/2/X02_123
01
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EL MERCAT ÚNIC I LA PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR 

NORMES DE 
SEGURETAT 
DELS 
PRODUCTES 

Els productes venuts
dins de la Unió 
Europea han de 
complir les normes de 
seguretat, salut i 
protecció del medi
ambient de la UE. El 
marcat CE és una 
marca de certificació
que indica la 
conformitat amb
aquestes normes. 
https://ec.europa.eu/gr
owth/single-market/ce-
marking_es
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PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR 

INFORMACIÓ 
SOBRE LES 
ETIQUETES DELS 
PRODUCTES 

La UE vol que els ciutadans disposin
d’informació correcta i completa 
sobre els productes que 
consumeixin. Aquesta és la raó per la 
que els aliments i els productes
cosmètics han d’incloure certa
informació en el seu etiquetatge, 
com els ingredients i el nom del 
fabricant. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/consumers/consumer-contract-
law/consumer-rights-directive_es

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_es


EL REGLAMENT SOBRE LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA GENERAL 

SEGURETAT 
ALIMENTÀRIA 
A LA UE 

L’objectiu del Reglament
sobre legislació alimentària
general (2002) és el de 
garantir que tots els
elements venuts a la UE són
aptes per al consum. 
Estableix els objectius, les 
obligacions i les condicions
generals que inclouen totes 
les etapes de producció i la 
distribució dels aliments i 
els pinsos («de la granja a la 
taula»). 

ec.europa.eu/food/safety/ge
neral_food_law_en

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en


DIRECTIVA DE LA UE SOBRE EL TEMPS DE TREBALL 

COM A MÍNIM 
QUATRE SETMANES 
DE VACANCES 
ANUALS 
RETRIBUIDES 

La Directiva sobre el temps
de treball de la UE, adoptada 
inicialment l’any 1993, 
concedeix als treballadors el 
dret a «un període de com a 
mínim quatre setmanes de 
vacances anuals retribuïdes». 
Cada sector o cada estat
membre pot augmentar el 
nombre de dies, però el 
mínim de la UE és de vint
dies. 

https://ec.europa.eu/social/m
ain.jsp?catId=706&langId=en
&intPageId=205

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205


PACTE VERD EUROPEU 

PROHIBICIÓ 
DELS PLÀSTICS 
D’UN SOL ÚS La UE ha adoptat una nova 

legislació que prohibeix els
articles de plàstic d’un sol 
ús, com els plats, els
coberts, les palletes i els
bastonets de cotó 
rebutjables. La prohibició
entrarà en vigor l’any 2021.

https://what-europe-does-
for-
me.eu/es/portal/2/X01_310
01
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PACTE VERD EUROPEU - UNIÓ DE L’ENERGIA 

COM A MÍNIM UN 
32% D’ENERGIES 
RENOVABLES EN LA 
COMBINACIÓ 
ENERGÈTICA DE LA 
UE L’ANY 2030 

Per a facilitar la transició dels
combustibles fòssils cap a una 
energia més neta i complir amb
els compromisos acordats a 
l’Acord de París per la UE, 
aquesta ha introduït el requisit
de que com a mínim el 32% de 
les fonts d’energia de la 
combinació energètica de la UE 
siguin renovables l’any 2030. 
Aquest percentatge varia per a 
cada estat membre, en funció
de la situació de cada país.

https://what-europe-does-for-
me.eu/es/portal/2/X03_02901
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Aquesta presentació forma part de l’eina educativa “Europa a l’escola: 
Classes participatives sobre la Unió Europea”.  
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Pots trobar exemples més concrets de la legislació de la UE 
a El que Europa fa per mi.


