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 PREGUNTES PER ALS ALUMNES  SOLUCIÓ  EXPLICACIÓ 

1. Quin nivell polític decideix el límit 
de velocitat en una autovia? 

No UE Les normes de trànsit són diferents entre els estats membres de la Unió; 
per exemple, a Irlanda, Malta i Xipre es condueix pel costat esquerre de 
la carretera. No obstant això, els codis de trànsit es coordinen a nivell 
europeu i el permís dels conductors europeus és vàlid a tota la Unió. 

2. Quin nivell polític determina que 
tens una garantia mínima de dos 
anys quan compres un ordinador 
portàtil nou? 

UE Protecció dels consumidors: d’acord amb la legislació de la UE, els 
fabricants han d’oferir una garantia legal de dos anys sobre els dispositius 
electrònics com telèfons intel·ligents, impressores, ordinadors portàtils, 
aspiradores, màquines de cafè, etc. 

3. Quin nivell polític decideix quan 
es recullen les escombraries? 

No UE És principalment el nivell local qui decideix quan es recullen les 
escombraries. És totalment lògic: si la Unió fos responsable de la recollida 
d’escombraries, es generaria un caos perquè no està en la posició 
adequada per conèixer les necessitats específiques de cada ciutat. 

4. Quin nivell polític decideix la 
informació que veus en una llauna 
de refresc: ingredients, calories, 
informació de contacte del 
productor, etc.? 

UE Protecció dels consumidors: 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. 

5. A quin nivell governamental 
es determinen les normes de 
seguretat que ha de complir el teu 
telèfon intel·ligent? 

UE Mercat únic i protecció del consumidor: la UE determina les normes de 
seguretat per als productes venuts dins de l’Espai Econòmic Europeu 
(EEE). 

6. Quin nivell polític decideix el que 
has d’haver après al final de cada 
curs acadèmic?

No UE La Unió no determina la manera en què s’organitza l’educació i el seu 
contingut. Com a conseqüència, els objectius finals d’aprenentatge són 
diferents entre els estats membres de la Unió (i, a vegades, entre regions). 

7. Quin nivell polític té la 
competència per enviar tropes 
militars a zones de conflicte al 
món? 

No UE La Unió no té exèrcit. La política exterior i de defensa és competència 
nacional. Els estats membres sí intenten coordinar les missions a nivell 
europeu, a l’igual que dins de l’OTAN. 

8. Quin nivell polític determina el 
mínim de 20 dies de descans a 
l’any per als treballadors a temps 
complet? 

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

9. Quin nivell polític determina 
les condicions per a la formació 
de conductors i les condicions 
necessàries per aprovar un 
examen de conducció? 

No UE Encara que la Unió no determina aquestes condicions, el teu permís de 
conducció és immediatament vàlid a tota la Unió i té un format europeu 
estàndard. 



10. A quin nivell governamental 
s’introduirà la prohibició dels 
plàstics rebutjables, com els 
coberts d’un sol ús i les palletes de 
plàstic, a partir de 2021? 

UE La UE ha aprovat una nova llei que prohibeix els articles de plàstic d’un 
sol ús, com els plats, els coberts i les palletes rebutjables, així com els 
bastonets de cotó. 

La prohibició entrarà en vigor l’any 2021. 

11. A quin nivell governamental 
es determina l’objectiu mínim 
pel que fa a la quota d’energia 
procedent de fonts renovables, 
com la solar o l’eòlica? 

UE 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, la UE 
ha establert un objectiu vinculant de com a mínim el 32% de les fonts 
d’energia renovables en la combinació energètica de la UE fins a l’any 
2030. Aquest percentatge varia en funció de la situació de cada estat 
membre. 

12. Quin nivell polític pren les 
decisions sobre el permís de 
construcció del teu habitatge? 

No UE Són principalment les autoritats locals les que expedeixen els permisos 
de construcció d’habitatges privats. 

13. A quin nivell polític pagues els 
impostos? 

No UE La Unió no recapta impostos directament dels seus ciutadans. Cada 
estat membre ha de pagar una quantitat anual a la Unió, que és una 
contribució al pressupost europeu. 

14. Quin nivell polític pren les 
decisions sobre els dies festius: 
dates i nombre de dies? 

No UE Els Estats nacionals prenen normalment aquestes decisions. 

15. Quin nivell polític determina la 
quantitat màxima de partícules 
fines permeses a l’aire? 

UE La Unió determina moltes de les mesures mediambientals, per exemple 
la qualitat de l’aigua dels rius, llacs i mars. 

16. On has de registrar el teu 
matrimoni? 

No UE Són principalment les autoritats locals les que s’encarreguen del registre 
de població i l’estat civil. 
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