
 

La UE s'ocupa de molt diverses polítiques, des dels drets humans fins al transport o el comerç. A 
l’apartat Temas de la Unión Europea del Portal Europa trobem un   resum de l'activitat de la UE 
en cadascú dels 36 àmbits i amb enllaços als organismes, legislació i documents corresponents.  

 

Dins de cada tema trobem: 

 

UE i Comissió Europea), però també de la resta d’òrgans i agències (CESE, CdR, BEI, etc.). 
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1.1  POLÍTIQUES DE LA UE 

1.2 WEBS D’INTRODUCCIÓ A LA UE 

Instituciones y organismos de la UE 
Símbolos de la UE 
Fichas técnicas sobre la Unión Europea. Des del 1979 les elabora el Parlament Europeu, que 

les revisa i modifica periòdicament. El seu objectiu consisteix a oferir als no especialistes, de for-
ma senzilla i concisa, una visió general de les institucions i les polítiques de la Unió Europea, així 
com del paper exercit pel Parlament Europeu en la seva evolució.  

Cómo se toman las decisiones en la UE 
El dinero y la UE  D’on ve el diner? Com es gasta el diner? 
EU budget myths 

 

Material complementari de les sessions de formació del   
Centre de Documentació Europea de la UAB  

(Darrera edició: desembre 2014)  

http://europa.eu/pol/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.html
http://europa.eu/eu-law/decision-making/procedures/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/index_es.htm
http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm
http://www.uab.cat/biblioteques/cde/


Delicious és una xarxa social per gestionar webs, Serveis per guardar i recuperar a la 
xarxa les adreces d'interès i és molt utilitzat per les biblioteques com a bases de dades 
de links, ja que permet la categorització amb paraules clau (tags i tags bundles). 
 
La col·lecció Delicious del CDE està formada per: 

links  

tags   

tag bundles (agrupació de tags  a partir de grans àrees temàtiques)  

La Biblioteca Central de la CE (1958- ) conté fons de i sobre la UE.  el seu 
catàleg, denominat ECLAS (European Commission Libraries Catalo-
gue),  recopila fons editats per la  UE, però també per d’altres                  
organitzacions internacionals (OCDE, ONU,...), d’editorials independents i 
de centres de recerca especialitzats en la integració europea.  
 
Es format dels documents pot ser: 1) en paper (disponibles en les diverses 
biblioteques de la Comissió), 2) en línia d’accés lliure i 3) en línia d’accés 
restringit.   
 
Els usuaris del CDE poden demanar ajuda per obtenir els documents del 
seu interès que no sàpiguen com localitzar. Quan es vulgui sol·licitar infor-
mació sobre algun document, cal copiar i enganxar el permalink que es 
troba a sota de cada registre.  
 
D’aquest catàleg destaquem: 

ECLAS Thesaurus. Permet identificar els matèries (subjects) que servi-
ran per fer la cerca molt més afinada. És, de fet, el criteri de cerca més 
important, ja que significa que el catalogador ha identificat la matèria del 
nostre interès al document. La cerca per paraula clau dóna menys           
resultants rellevants, per regla general. S’arriba des de l’opció 
“Catalogues” (a la dreta). 

Search selected e-Journals and e-Books. Molt útil per limitar la cerca a 
aquests format, quan, per exemple., hi ha poc temps per fer un treball de 
curs. Aquesta opció està disponible a baix de tot.  

: Advanced Search, Expert Search, 
Browse an alphabetical index, així com a delimitació d’alguns camps 
(idioma, any i tipologia del document). 

Virtual Reference Collection, que són els  
recursos d’internet seleccionats per la Biblioteca Central de la Comissió. 

2.1 ECLAS   
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2. BIBLIOGRAFIA  

1.3 DELICIOUS DEL CDE  

https://delicious.com/cdeuab
http://ec.europa.eu/libraries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eclas/F
http://ec.europa.eu/eclas/F
http://ec.europa.eu/eclas/F/ACSKK8VGC8V6C5DU82MNHK5BVSJI7C97M314BER1T6QSX5VFR2-11674?func=find-b-0&local_base=euc11
http://sfxeu06.hosted.exlibrisgroup.com/32EUC/az/default?param_perform_value=searchTitle&param_jumpToPage_value=&param_type_value=textSearch&param_chinese_checkbox_active=1&param_pattern_value=&param_chinese_checkbox_value=0&param_textSearchType_value=cont
http://ec.europa.eu/eclas/vrc/eu_law.htm
http://ec.europa.eu/eclas/F


EU Bookshop és la llibreria en línea de les publicacions editades per la UE. Consta de 100.000 
títols que abasten la totalitat del procés de construcció europea (des de 1952). Hi ha documents 
en més de 50 idiomes i els autors de la majoria dels títols són les institucions de la UE i agències.  
 
Molts dels exemplars es poden rebre en paper per correu i gratuïtament en 7 dies (països UE + 
candidats). Per a la resta de països cal pagar despeses d’enviament.   
 
Tipologia de documents:   

PDF . Es descarreguen directament.  

E-BOOK. Compatibles amb tabletes, smartphones, etc. Actualment hi ha 338 e-books i l’opció 
de subscripció per RSS per rebre alertes quan se’n publiquin de nous.  

IMPRESO “AÑADIR A LA CESTA”. Significa que es poden encarregar i rebre’ls gratuïta-
ment,quan així ho indica al preu. També hi ha algunes publicacions de pagament, però són l’exc-
epció. El termini de recepció és de 7 dies. La tramesa és  gratuïta només per als països UE i can-
didats, per a la resta del món , cal abonar la despesa de tramitació.   

IMPRESO “NO DISPONIBLE”. Aquests no es poden encarregar i cal optar pel PDF o per l’opc-
ió que ve a continuació.   

IMPRESIÓN BAJO DEMANDA. És una opció per a edició exhaurides en paper que permet 
sol·licitar impressió sota encàrrec. Els costos d'impressió i d'enviament es     calculen en funció el 
nombre de pàgines, el pes final i el país de destinació. Cal afegir 48 h als 7 dies habituals de re-
cepció dels documents en paper.  
 
Criteris de cerca:  

Descubrir. Permet consultar el que hi ha a partir de grans temes d’interès general, com ara 
“Lectura fácil sobre la UE” o “Derecho de los ciudadanos”.  

Temas. A partir de 14 grans àrees temàtiques es van creant nous arbres temàtics..  

títol. 

Búsqueda avanzada (a dalt de tot també).  Permet  filtrar per format, llengua, any i públic desti-
natari.  

ERPA (European Research Papers Archive). Base de dades que proporciona un punt d'ac-
cés comú a documents de treballs de centres de recerca especialitzats en la UE.   

European Sources Online (ESO). Base de dades del CDE de la Cardiff University que reco-
pila sobre la UE, els Estats Membres, les regions i d’altres organitzacions internacionals des 
d’un punt de vista de la recerca en la integració europea.  

Sumaris de Revistes d’àmbit Europeu Publicació mensual del CDE que recopila sumaris de 
revistes de 15 àrees temàtiques. Es poden demanar els articles als quals no se sàpiga com 
accedir. Enviar un email a  ce.doc.europea@uab.cat per subscriure’s. 

Archivo Digital España-Unión Europea. Repositori dels CDEs espanyols que es proposa 
recopilar documentació oficial, per exemple de projectes finançats amb fons europeus, i docu-
ments de recereca. 

Archive of European Integration (AEI). Repositori sobre la integració europea. És un pro-
ducte de la University of Pittsburgh (USA). 

The European Library. Accés a les col·leccions de les 48 Biblioteques Nacionals    d’Europa 
i de biblioteques de recerca punteres a Europa. Enllaços també a Europeana. 

2.2 EU BOOKSHOP   

2.3 ALTRES WEBS AMB BIBLIOGRAFIA  
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https://bookshop.europa.eu/es/home/
http://bookshop.europa.eu/es/bundles/descubrir-cb.u6ep2IxwqYAAAEuJV8BgSLq/
http://bookshop.europa.eu/es/temas-cbsS0KABst8rMAAAEjcqkY4e5J/
http://bookshop.europa.eu/es/search/advanced/
http://eiop.or.at/erpa/
https://www.europeansources.info/search.jsp
http://pagines.uab.cat/cde-sumaris/
mailto:ce.doc.europea@uab.cat
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/25884
http://aei.pitt.edu/
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/?locale=es
http://www.europeana.eu/portal/
https://bookshop.europa.eu/en/home/


Lloc web Síntesis de la legislación de la UE recull els principals      
aspectes de la legislació de la UE de manera concisa, clara i senzilla.  
 
És una eina molt útil per a professors i periodistes que volen tenir una 
visió general d’una llei europea. Es publiquen únicament amb finalitats 
informatives. No són legalment vinculants´. 
 
S’accedeix a través d'una sèrie de fitxes descriptives repartides en 32 
portals temàtics que corresponen a les activitats de la UE. Cadascuna 
de les fitxes resumeix una llei en vigor específica, com per exemple una 
directiva, reglament o decisió (i també alguns treballs preparatoris). 
Sempre apareix un enllaç a la versió oficial íntegra de la llei a Eur-Lex. 
 
Són útils, la  cerca general, la cerca avançada en les síntesis, les esta-
dístiques del dret de la UE i les publicacions recents. 

3.2 EUR-LEX    
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3. LEGISLACIÓ  

3.1 SÍNTESI DE LA LEGISLACIÓ DE LA UE    

 
 
Eur-lex és el portal de dret de la UE. Dóna accés a la legislació oficial 
de la UE en les 24 llengües oficials. 
 
La base de dades s'actualitza diàriament i té més de 3 milions d'entra-
des, que recullen textos des de 1951.   
 
Què trobem a Eur-Lex? 

Tota la legislació de la UE. Consultable en cerca simple i avançada.  
 

Preguntes parlamentàries. Són les preguntes dels eurodiputats a la 
Comissió i al Consell. Poden ser de 3 tipus: 1) preguntes escrites, que 
es publiquen juntament amb la resposta al DOUE;  2) preguntes orals, 
plantejades en les sessions parlamentàries, que es publiquen en les 
actes dels Debats del Parlament Europeu i 3) preguntes del torn de pre-
guntes durant les sessions plenàries, que es publiquen al DOUE. A Eur-
lex hi ha un formulari de cerca per a les preguntes parlamentàries que 
permet, entre d’altres, cercar per nom d’eurodiputat o pel grup polític.  

Tractats Es poden consultar els tractats vigents, però també els cons-
titutius, d’adhesió i d’altres tractats i protocols.   

Pressupost en línia (des de 2011)  
Acords internacionals. Són els acords signats entre la UE i països no 

membres o   organitzacions internacionals. El formulari de cerca per-
met, entre d’altres, cercar pel nom del país al requadre “Text se-
arch” (en l’idioma de cerca que s’estigui utilitzant) o per “Tipo de acto”, 
que podria ser “Acuerdo”, “Canje de notas”, “Convenio” o “Protocolo”.   

N-Lex. Aquesta interfície, a la qual s’accedeix des d’Eur-Lex, ofereix 
una forma    comuna de cerca a les bases de dades de les legislacions 

http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
http://eur-lex.europa.eu/eu-summary/eu-summary-search.html
http://eur-lex.europa.eu/statistics/statistics.html
http://eur-lex.europa.eu/statistics/statistics.html
http://eur-lex.europa.eu/search.html?type=named&qid=1418667814838&name=summary-eu-legislation:summary-eu-legislation
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation/recent.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?qid=1398773317612&action=update
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/parl-questions.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/minutes.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/parl-questions.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/n-lex.html


dels Estats Membres. Els resultats, no obstant, es veuen directament en les bases de 
dades nacionals.   
 
 
Informació analítica sobre les lleis que ofereix Eur-Lex:  

 

Descriptor EuroVoc”, “Materias” i “Código del repertori”. 
Permet ubicar la lleis en el seu àmbit temàtic en un sentit molt ample.                            

Procedimiento. El procediment legislatiu o interinstitucional permet seguir les grans 
etapes del procés de presa de decisions, amb accés als documents que s’hagin pogut 
generar. Al final d’aquestes fitxes hi ha accés sovint també a la fitxa corresponent de 
l’Observatori Legislatiu del Parlament Europeu, que té una funció complementària.  

Relación con otros documentos. Enllaç a l’apartat dels tractats que són la base jurídi-
ca de la llei en qüestió, documents que tenen la llei com a base jurídica, el que ha modi-
f i c a t ,  e l s  q ue  l a  c i t en  i  l a  j u r i s p r udènc ia  r e l ac i onad a .                                                          

Medidas nacionales de aplicación. Aquest apartat només afecta a les directives, que 
necessiten transposició al dret dels estats membres. A aquestes s’accedeix des de   

La jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE (1952- ) es pot consultar a 2 bases de 
dades: Eur-Lex i InfoCuria (TJUE). 
 
Les dues bases de dades permeten fer les mateixes cerques i les dues també ofereixen 
els mateixos documents, que són, principalment,  sentències, conclusions, autos i comuni-
cacions. 
 
Alguns criteris de cerca interessant són: nacionalitat de les parts, el nom de les parts (que 
acostuma a ser la denominació habitual de l’assumpte) o el tipus del procediment.  
 
Serveis específics del web del Tribunal de Justícia de la UE: 

Comunicats de premsa del TJUE Resum de les sentències i conclusions de l’advocat 
general. És la font indicada quan volem conèixer els detalls d’una sentència de la qual s’-
està parlant pels mitjans de comunicació.  

DEC-NAT National Decisions. Base de dades de decisions nacionals relatives al dret 
comunitari des de 1959.  

les nacionales Resum de les principals decisions (1984- )  

Les Juridictions des États Membres de l’UE: structure et organisation (CJCE, 2009)  

Notas de la doctrina sobre la jurisprudencia.  

Reflets”: informaciones rápidas sobre los desarrollos jurídicos que presentan un interés 
para la UE (1999- ).    
 
A Eur-lex també es també trobem un apartat de jurisprudència nacional amb referències al 
Dret de la UE. Principalment són sentències dels països de la UE, però també de l’AELC i 
del Tribunal Europeu de Drets Humans. Les cerques per títol s’han de fer en la llengua 
original de la sentència. La paraules clau estan en francès i anglès.  
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4. JURISPRUDÈNCIA  
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http://eur-lex.europa.eu/browse/eurovoc.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/directories-intro.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/mne.html
http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?qid=1398777283978&action=update
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es&jur=C,T,F&td=ALL
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7062/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7064/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7064/
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-11/qd7707226frc.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7083/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7063/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7063/
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/n-case-law.html
http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?qid=1398786406371&action=update
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5. DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA   

L’apartat Participe en la elaboración de políticas europeas exposa les diverses 
oportunitats de participació ciutadana en l’elaboració de lleis, però també la manera 
de fer efectius els seus drets. Són: 
 

Iniciativa Ciutadana Europea permet que un milió de ciutadans participin direc-
tament en el desenvolupament de les polítiques de la UE, demanant a la Comissió 
que presenti una proposta de legislació. Per demostrar que té un ampli suport, la ini-
ciativa ha d'estar signada per un milió de ciutadans de, com a mínim, la quarta part 
dels països de la UE (actualment 7 de 28). Al portal es poden consultar les iniciatives 
obertes, les tancades, les obsoletes i les denegades. 

Consultes públiques. Quan la Comissió comença a treballar en una nova iniciativa 
o revisa la legislació existent, normalment realitza una consulta pública. Els ciuta-
dans, les empreses i altres organitzacions amb interès en un assumpte determinat o 
amb coneixement especialitzat del mateix poden col·laborar en l'elaboració del pro-
jecte de proposta de la Comissió abans que aquesta la presenti al Consell i al Parla-
ment Europeu per a debat i adopció. Al web “Tu voz en Europa” es poden consultar 
totes les consultes obertes, programades, tancades i per política. 

. Ofereix als ciutadans un accés senzill i directe a la in-
formació sobre els qui intervenen en activitats destinades a influir en les decisions de 
la UE, els interessos que persegueixen i els recursos que inverteixen en aquestes 
activitats. Es interessant l’apartat Estadísticas del Registro de Transparencia per sa-
ber quants hi ha per categories. 

Contactar amb els eurodiputats. Cada fitxa d’eurodiputat conté informació sobre la 
seva activitat parlamentària, dades de contacte i de presència a les xarxes socials.                                                              

 Dret de petició del Parlament Europeu. És un dels drets fonamentals dels ciuta-
dans europeus. Els ciutadans de la UE, els residents, així com les empreses i altres 
organitzacions amb seu a la UE poden fer peticions al Parlament Europeu en relació 
amb les polítiques de la UE que els afecten directament. El propòsit és que el Parla-
ment Europeu es posicioni sobre un assumpte concret. Aquestes peticions donen al 
Parlament  l’oportunitat de cridar l’atenció sobre qualsevol violació dels drets dels 
ciutadans europeus comesa per un Estat membre, una autoritat local o una altra ins-
titució.  

Presentar una denúncia davant la Comissió Europea. Si considera que un país de 
la UE no aplica correctament la legislació de la UE 

. Si consi-
dera que hi hagut un frau relacionat amb el finançament de la UE o comès per perso-
nal de a UE. Es poden fer de manera anònima i sense tràmits.  

http://europa.eu/eu-law/have-your-say/index_es.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=es
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_es.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/docs/planned-consultations_en.pdf
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2014/index_es.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/links/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=es#es
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=es&action=prepareView
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/map.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00533cec74/Petitions.html
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_es.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_es.htm


The European Library. Accés a les col·leccions de les 48 Biblioteques Nacionals d’Europa i de 
biblioteques de recerca punteres a Europa. Enllaços també a Europeana     

La Secretaria General de la Comissió Europea té entre les seves funcions la de garantir    
l'aplicació correcta del Dret de la UE. En el seu portal es troben els principals mecanismes de        
Supervisión del Derecho de la UE. 
 

Supervisió de l’aplicació de les Directives de la UE. Una Directiva europea estableix els objec-
tius que han d'aconseguir els Estats membres, deixant-los triar els mitjans per fer-ho. Perquè els 
principis que s'hi estableixen tinguin efecte per als ciutadans, el legislador nacional ha d'adoptar 
una norma de dret intern que conformi l'ordenament jurídic nacional als  objectius de la directiva. 
La directiva fixa una data límit per a la transposició al dret nacional. La transposició ha de realit-
zar-se dins del termini que marca la directiva i això es localitza buscant a Eur-Lex la directiva en 
qüestió i fent clic a la pestanya  Ficha del documento i, dins d’aquesta, a la casella Fechas. Els 
Estats Membres també han de proporcionar a la Comissió els textos de les mesures de        
transposició. A continuació la Comissió els examina per tal de garantir que assoleixen els resul-
tats exigits per la Directiva. Un cop aprovades les mesures nacionals d’execució, es poden con-
sultar des d’Eur-lex,  a partir d’un cercador general, però també a partir de cada Directiva. 
       

Procediments d’infracció.  Pot ser incompliment dels terminis, no conformitat o incorrecta 
aplicació. La Comissió té potestat per intentar posar fi a la infracció i pot inclús recórrer al Tribu-
nal de Justícia. El treball de la Comissió en aquest apartat queda recollit a l’Informe anual sobre 
el control de l’aplicació del dret i a la  base de dades Ingringement Decisions.   
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6. APLICACIÓ DEL DRET DE LA UE    

7. SERVEIS DE CONSULTES I RECLAMACIONS 

-Asesoramiento. Equip d’assessors jurídics independents que oferix orientació gra-
tuïta i personalitzada en totes les llengües oficials de la UE,e n el termini d’una setmana. La res-
posta informa sobre la normativa aplicable a cada cas concret i com es poden es valer els drets 
dels ciutadans a la UE. Les preguntes es poden fer per Internet o per telèfon.  

Tu Europa Ciudadanos. Ajuda i assessorament per als ciutadans de la UE i les  seves famílies 
sobre: 1) Viatjar, 2) Treball i jubilació, 3) Vehicles, 4) Tràmits de residència, 5) Educació i joven-
tut, 6) Salut, 7) Família i 8) Consumidors. 

. Quan un ciutadà o una em-
presa de la UE s'enfronta a obstacles provocats per una administració pública d'un altre país de 
la UE que no aplica correctament la normativa europea, SOLVIT ofereix ajuda per resoldre’ls. 
SOLVIT recorda a les administracions en qüestió quins són els drets que atorga la UE i 
col·labora amb elles per resoldre el problema. Interessant l’apartat Problemas resueltos, per co-
nèixer casos pràctics.     

. Oficina pública d’atenció al consumidor de qualsevol Estat 
Membre que precisi informació o assistència en relació amb l’adquisició d’un bé o la utilització 
d’un servei en un país diferent del propi.             

European IPR Helpdesk  Assessorament gratuït sobre drets de propietat intel·lectual.  El ser-
vei està adreçat a investigadors i a PIMEs que participen en projectes col·laboratius finançat per 
la UE. El helpline permet enviar la pregunta i rebre la resposta en 3 dies laborables. 

ENIC-NARIC. Plataforma sobre reconeixement de qualificacions acadèmiques.  Accés al punt 
d’informació NARIC España. 

Presentar una reclamació davant del Defensor del Poble Europeu. Si considera que una de 
les institucions de la UE ha actuat de manera il·legal o ha comès un error administratiu. Poden 
presentar reclamacions els nacionals o residents d'un Estat membre, així com les empreses, as-
sociacions i altres entitats amb domicili legal a la Unió. A la base de dades “Búsqueda de asun-
tos” trobarem tots els casos presentats.    
 

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/?locale=es
http://www.europeana.eu/portal/
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/index_es.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_es.htm
http://ec.europa.eu/eu_law/directives/directives_es.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/implementation-monitoring/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/mne.html
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_es.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/index_es.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/annual-reports/index_en.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/annual-reports/index_en.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=en
http://europa.eu/youreurope/advice/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/advice/enquiry_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/family/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/index_es.htm
http://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm
http://ec.europa.eu/solvit/problems-solved/index_es.htm
http://www.cec.consumo-inc.es/index.php
http://www.iprhelpdesk.eu/services/es
http://www.iprhelpdesk.eu/helpline
http://www.enic-naric.net/
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric.html
http://www.ombudsman.europa.eu/home/es/default.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/es/cases/home.faces
http://www.ombudsman.europa.eu/es/cases/home.faces
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8. ESTADÍSTIQUES & SONDEJOS  

Eurostat (1953- ) és l'oficina d'estadística de la Unió Europea amb 
seu a Luxemburg. La seva missió és proporcionar estadístiques a ni-
vell europeu que permetin comparacions entre països i regions. Són    
essencials per a les decisions i l'avaluació a nivell europeu.  
 
Serveis que proporciona:  

 News releases. Són els comunicats de premsa als quals es fa refe-
rència gairebé a diari en la premsa. Sovint es fan per posar èmfasi a 
alguna temàtica d’actualitat, com ara el paper de la dona, coincidint 
amb el Dia Internacional de la Dona, o les relacions comercials entre 
la UE i un tercer país, coincidint amb alguna cimera 

Statistics by theme, que es complementa amb Statistics A-Z. Dins 
de cada apartat es poden fer cerques de taules ja confeccionades 
(Main tables) o fer-les a mida (Database), definint el criteri de cerca 
per geogràfic, temporal, unit o d’altres específics. Un cop s’obté la 
taula a mida es pot descarregar. També es poden consultar les publi-
cacions en línia, que formen part de diverses col·leccions..  

Economic indicators. Dades bàsiques per països. 
Statistics Explained. Presenta el temes estadístics de manera fàcil-

ment comprensible. En conjunt constitueix una enciclopèdia sobre 
estadístiques europees, que es complementa amb Thematic         
glossaries. 

Obtenció de microdades. Les microdades són conjunts de registres 
que contenen informació sobre els enquestats individuals o organitza-
cions. Per protegir el seu anonimat, l'accés a les microdades està res-
tringit. 

Eines.  Són eines de visualització, d’extracció de dades i per aplica-
cions mòbils. Destaquem les Estadístiques il·lustrades, que proporcio-
nen una manera senzilla i interactiva per visualitzar les dades. 

Demo tours. Vídeos curts informatius sobre com registrar-se o so-
bre com fer una extracció de dades. 

8.1 EUROSTAT 

http://ec.europa.eu/eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/statistics-a-z/abc
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/economy/desktop/index.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Statistics_Explained
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/introduction
http://ec.europa.eu/eurostat/help/first-visit/tools
http://ec.europa.eu/eurostat/help/first-visit/tools#Statistics-illustrated
http://ec.europa.eu/eurostat/help/demo-tours


Des de 1973 la Comissió Europea ha seguit de prop l'evolució de l'opinió pública als  
Estats membres, contribuint així a la preparació dels textos, la presa de decisions i l'ava-
luació del seu treball. Les enquestes i estudis del portal Public Opinion aborden els 
principals temes relacionats amb la ciutadania europea: l'ampliació, la situació social, la 
salut, la cultura, la tecnologia de la informació, el medi ambient, l'euro, la defensa, etc  
 
Tipus d’enquestes:  

Standard Eurobarometer. Cada enquesta es compon d'aproximadament 1.000 entre-
vistes cara a cara per país. Els informes es publiquen dues vegades l'any.   

Eurobarometer Special Surveys. Es basen en exhaustius estudis temàtics realitzats 
pels diferents serveis de la Comissió Europea o d'altres institucions de la UE i integrats 
en onades d'enquestes de Eurobaròmetre estàndard. Són temàtiques especifiques que 
responen a qüestions polítiques concretes en joc, segons el moment.  

. Entrevistes telefòniques realitzades a sol·licitud de 
qualsevol servei de la Comissió Europea. Aquestes enquestes permeten a la Comissió 
obtenir resultats amb relativa rapidesa i centrar-se en grups específics, com i quan sigui 
necessari.   

Qualitative studies. Investiga en profunditat les motivacions, els sentiments, les reacci-
ons dels grups socials seleccionats respecte a un tema o concepte, escoltant i analitzant 
la seva forma de expressar-se en grups de discussió o entrevistes no dirigides.  
 
Eines complementàries:  

Eurobarometer interactive search system. Aquesta eina executa una recerca a la base 
de dades de preguntes. És possible buscar informació sobre diferents països o grups de 
països. A més de comparar els resultats de diversos països per a una qüestió específi-
ca, també permet l'anàlisi de les tendències dels països. Les dades es poden mostrar 
com un gràfic, una taula d'Excel, en columnes o en un mapa de la UE.    

Public opinion and... Anàlisi dels principals temes: l’euro, l’ampliació...  
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8.2 EUROBAROMETER: PUBLIC OPINION  

8.3 ALTRES WEBS D’ESTADISTIQUES 

European Central Bank. Statistics 
European Union Agency for Fundamental Rights. Data and maps 
LIS (Cross National Data Center in Luxembourg). Dades socioecònomiques 
OECD Data Lab 
Datos de libre acceso del Banco Mundial 
Public Opinion (Delicious CDE) 
Statistics (Delicious CDE) 

 

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_arch_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/quali_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/public_opinion/topics_en.htm
http://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps
http://www.lisdatacenter.org/
http://www.oecd.org/statistics/
http://datos.bancomundial.org/
https://delicious.com/cdeuab/Public%20Opinion
https://delicious.com/cdeuab/Statistics
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9. OFERTES LABORALS  

Eures: The European Job Mobility Portal és una xarxa de coopera-
ció entre la Comissió Europea i els serveis públics d'ocupació dels 
Estats Membres Membres  de l'EEE, creada el 1993, que proporciona 
serveis d'informació, assessorament i contractació i recerca d'ocupa-
ció als treballadors i empresaris 
 
Serveis que ofereix: 

Base de dades amb més de 2 milions de llocs de treball. Els criteris 
de cerca són: categoria laboral, paraula clau, durada del contracte, 
data d’incorporació del lloc de treball i país o regió,  

Els Consellers EURES subministren informació als sol·licitants d'o-
cupació i als empresaris mitjançant el contacte personal. Hi ha més 
de 900 consellers Eures i la seva xifra va en augment. Tenen coneixe-
ments especialitzats en qüestions pràctiques, jurídiques i administrati-
ves relacionades amb la mobilitat a escala nacional i transfronterera. 
Els trobem en els Serveis d’Ocupació dels Estats Membres i els     
podem localitzar en una base de dades. Per concertar una cita la for-
ma de contacte és per telèfon o email. També existeix en alguns paï-
sos l’opció del xat Estan molt ocupats.  

Tu primer trabajo EURES. Subvenció de les despeses del Viatge 
per fer l’entrevista de treball o per trasladar-se a l’estranger per cobrir 

9.1 RED EURES 

9.2 ALTRES WEBS SOBRE OPORTUNITATS LABORALS 

Europass. Cinc Documents que lajuden a presentar les capacitats i 
qualificacions de manera senzilla i fàcilment comprensible a tota la 
UE. 

Portal Europeo de la Juventud:Informació sobre ocupació, empre-
nedoria, pràctiques i treball estacional  

EPSO és l’Oficina Europea de Selecció de Personal. D’aquest web 
destaquem l’apartat Current job opportunities i Vacancies - Temporary 
Staff. El CDE publica aquestes ofertes a facebook i al Taulell 
d’Anuncis. 

Euroaxess: Proporciona accés a una gamma completa d'informació 
i serveis de suport als investigadors que desitgin prosseguir les seves 
carreres de recerca a Europa o mantenir-se en contacte amb ella.  

Erasmus per a Joves Emprenedors. Programa de mobilitat que  
oferix a emprenedors novells i persones que desitgin crear una em-
presa l’oportunitat de d’aprendre d’empresaris experimentats. Estada 
parcialment subvencionada per la UE. 

No me paro… Elijo mi futuro! 
Job Search (Delicious CDE) 

 

https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&catId=482&parentCategory=482&pageCode=find_a_job&lang=es
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=3&acro=eures&lang=es
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=3&acro=eures&lang=es
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=es&catId=9968&parentCategory=3
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=es
http://europass.cedefop.europa.eu/es/home
http://europa.eu/youth/es
http://europa.eu/epso/index_es.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm
https://www.facebook.com/cdeuab
http://blogs.uab.cat/cdeanuncis/
http://blogs.uab.cat/cdeanuncis/
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es#.U3EL-IF_ueY
http://www.nomeparo.eu/
https://delicious.com/cdeuab/Job%20search
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10. ESTUDIAR A LA UE 

Ploteus: Portal sobre oportunitats d'aprenentatge en tot l'espai europeu de tots els     
nivells d’ensenyament: superior, primària, secundària i educació d'adults.  

Búsqueda de oportunidades de aprendizaje. Al portal Eures. 
Xarxa Eurydice: Proporciona informació i anàlisi sobre els sistemes educatius europeus 

i les seves polítiques. Des del 2013 es compon 40 unitats nacionals establertes en els 36 
països que participen en el Programa d'Aprenentatge Permanent de la UE (estats mem-
bres de la UE, l'Antiga República Iugoslava de Macedònia, Islàndia, Montenegro, Sèrbia, 
Turquia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa).   

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE): És l'agència            
nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d'impacte dels programes educatius de 
la UE, actualment del nou programa Erasmus+ en l'àmbit de l'educació i la formació (2014
-2020) i del Programa d'Aprenentatge Permanent (PAP ) 2007-2013. A més, coordina i 
participa en Projectes nacionals i internacionals.  

ENIC-NARIC: Xarxa que té com a objectiu posar en pràctica la Lisbon Recognition Con-
vention i, en general, el desenvolupament de polítiques i pràctiques per al reconeixement 
de les qualificacions. 

11. FINANÇAMENT  

 Web del Portal Europa que presenta 
els programes d’ajudes i com accedir al finançament comunitari.  

Guía de la financiación comunitaria Portal del CDE de la Universitat de València que    
intenta posar ordre en les múltiples iniciatives financeres comunitàries oferint un llistat de 
les existents per temes i per beneficiaris. A banda dels vigents, també hi ha un apartat amb 
els programes aprovats per les institucions, amb l’objectiu d’oferir un panorama de les          
possibles línies d’acció dels candidats.  

Horizon 2020 és el major programa de recerca i innovació de la UE mai amb gairebé 8 
bilions d’€ de fons disponibles per la període 2014-2020.   

Guia d’Ajuts de la UE Instruments financers per a corporacions locals.  
Enterprise Europe Netwok Ofereix a la PIME informació i assessorament en relació a les 

polítiques i oportunitats de negoci als països de la UE, així com assistència en processos 
de transferència tecnològica i accés a programes europeus de finançament, de recerca i 
desenvolupament i innovació (R+D+i).  
 
 

http://ec.europa.eu/ploteus/home_es.htm
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=learning&catId=487&parentId=55
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html
http://www.enic-naric.net/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/eu-programmes/index_es.htm
http://www.guiafc.com/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://gaue.diba.cat/
http://www.een.cat/een/cat/


14. DIRECTORIS 

 Directori electrònic de responsables i departaments de les institucions, 
organismes i agències de la UE. Hi ha tres maneres de consultar EU Whoiswho: 1) per 
persones 2) per entitats organitzatives (direcció o departament) i 3) per ordre jeràrquic.   

Guía de contactos por actividades de la Comisión . 

12. GLOSSARIS I TERMINOLOGIA  

europarlTV Canal de vídeos del Parlament Europeu. El servei inclou la transmissió en 
viu de les sessions parlamentàries i reunions dels comitès, programes de notícies i de de-
bat i vídeos educatius. Els subtítols estan disponibles per a tots els vídeos en les 22 llen-
gües oficials de la Unió Europea. Els diferents canals de EuroparlTV es divideixen en tres 
grups principals que es dirigeixen a diferents públics: Actualitat parlamentària, Parlament 
Jove i Descobreix el Parlament.  

European Commission Audiovisual Services Notícies relacionades amb la UE en diver-
sos formats: vídeo, audio, foto i Europe by Satellite.  

EUTube (European Commission)   
Videos (Delicious CDE)  

13. AUDIOVISUALS 

De la A a la Z  Índex de pàgines web del Portal Europa  
Glosario. Síntesi de legislació  
IATE (InterActive Terminology for Europe És la base de dades de terminologia interinsti-

tucional de la UE.   
Glosario de la UE Elaborat per l’Europe Direct de la Región de Murcia.   

15. NOTES DE PREMSA 

 EU Newsrrom,. Actualitat de totes les institucions. Inclou audiovisuals 
 Press release database Comunicats de prensa de la Comissió i d’algunes altres institu-

cions. Permet consultar les darreres actualitzacions i també fer cerques: establint una data, 
área política, per institució o paraula clau. 

 Europan Union Newsroom. Actualitat de totes les institucions. Inclou audiovisuals. 
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16. MAPES 

12 mapas para entender mejor la UE. 
GISCO: Geographical Information and Maps.Eurostat 
Statistical Atlas. Eurostat 
INSPIRE Geoportal. Infraestructura d’informació espacial de la CE. 
Environmental interactive maps (EEA) 
Country profiles. Eurostat 
Delcious: maps 

 

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=es
http://ec.europa.eu/contact/guide_activity_es.htm
http://www.europarltv.europa.eu/es/home.aspx
http://www.europarltv.europa.eu/es/channels.aspx
http://ec.europa.eu/avservices/
https://www.youtube.com/user/eutube
https://delicious.com/cdeuab/Videos
http://europa.eu/geninfo/atoz/es/index_1_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/index_es.htm
http://iate.europa.eu/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2574&IDTIPO=100&RASTRO=c764$m
http://europa.eu/newsroom/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/search.htm
C:/Users/0000674/Documents/Baixades
http://geografiainfinita.com/2013/12/12/12-mapas-para-entender-mejor-la-union-europea/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/
http://inspire.ec.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps#c5=&c0=5
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=eurind&lang=en
https://delicious.com/cdeuab/Maps


17. EUROPA MÉS ENLLÀ DE LA UE  

Consell d’Europa.  Va ser la primera organització d’integració europea, creada molt abans 
de la UE. Té la seva seu a Estrasburg i engloba a 47 païos d’Europa. La seva finalitat és de-
fensar els drets humans i les democràcies parlamentàries, així com potenciar la identitat eu-
ropea entre tots els ciutadans d’Europa. Per a la cerca d’informació són especialment útils els 
següents apartats: A-Z Índex  ; Committe of Ministers-Adopted texts  ;  Online bookshops ; 
Online resources ; Topics i Treaty Office. 
 

Tribunal Europeu del Drets Humans. És tracta d’un òrgan judicial internacional, amb seu a 
Estrasburg, davant el qual poden presentar-se, en determinades circumstàncies, denúncies 
de violacions dels drets reconeguts a la Convenció Europea de Drets Humans. A la base de 
dades HUDOC de jurisprudència robem les sentències, decisions, etc. A nivell documental 
també destaquem els apartat Publications, Statistics, Official Texts i Library. 820 milions de 
persones poden acudir a aquest Tribunal sense advocat i sense cap despesa. És molt demo-
cràtic, però també molt poc eficient, ja que rep 60.000 sol·licituds cada any.  
 

OSCE (Organització per la Seguretat i la Cooperacio a Europea). És l’organització intergo-
vernamental de seguretat més gran del món, que té per finalitat garantir la pau, la democrà-
cia i l’estabilitat. La resources library conté documentació que es remunta al 1975. 
 

OTAN. L’e-library conté texts oficials, documentació d’arxiu, multimedia llibrary, e-
Bookshops, etc. 
 

EFTA. (European Free Association). Fou establerta l’any 1960 com a bloc comeci-
al alternatiu pels estats europeus que no podien o preferien no unir-se a la CEE. La Conven-
ció de l'AELC se signà el 4 de gener de 1960 a Estocolm per set estats. En l'actualitat, no-
més Islàndia, Noruega, Suïssa i Liechtenstein en són membres.  Els apartats Legal Texts, 
Statistics i Publications trobem força documentació.     
 

OCDE  És una organització internacional formada pels països desenvolupats que accep-
ten els principis de democràcia participativa i lliure mercat. Es va originar el 1948, com 
a Organització per a la Cooperació Econòmica Europea (OCEE), per tal d'ajudar en l'admi-
nistració del Pla Marshall per a la reconstrucció europea després de la II GM i posteriorment 
es va ampliar a estats no europeus,. L’any 1961 es va reformar i es va convertir en l'organit-
zació actual.  El seu web és molt important per l’extensa fitxa documental que ofereix per a 
cadascú dels estat membres i també pels apartats Topics i Statistics. 

 
 

 
 

http://hub.coe.int/
http://www.coe.int/T/CM/documentIndex_en.asp
http://www.coe.int/T/CM/adoptedTexts_en.asp
https://book.coe.int/eur/en/
https://edoc.coe.int/en/
http://hub.coe.int/web/coe-portal/topics
http://www.conventions.coe.int/?pg=/treaty/default_fr.asp&nd=&lg=en
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=#n1359128122487_pointer
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=#n1347956767899_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=library/catalogues&c=
http://www.osce.org/
http://www.osce.org/resources
http://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/publications.htm
http://www.efta.int/
http://www.efta.int/legal-texts
http://www.efta.int/statistics
http://www.efta.int/publications
http://www.oecd.org/about/


18. MANTENIR-SE INFORMAT DES DEL CDE UAB 

-Butlletí del CDE  
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Centre de Documentació Europea — UAB  
http://www.uab.cat/biblioteques/cde/ 

Edifici E1 08193 Bellaterra 
(Barcelona)  

el.: 93 581 16 81 
ce.doc.europea@uab.cat 

conxi.munoz@uab.cat 

http://blogs.uab.cat/cdeuabinfo/
https://www.facebook.com/cdeuab
https://twitter.com/CDocEuropea
http://www.netvibes.com/cdeuab#Audiovisuals
http://pagines.uab.cat/cde-sumaris/content/alertes-publicades
http://www.uab.cat/biblioteques/cde/
mailto:ce.doc.europea@uab.cat
mailto:conxi.munoz@uab.cat


 
 
 
 



 


