
La Unió Europea, que compta amb vint-i-vuit 
Estats membres, s'estén pel continent europeu des 
de Lapònia, al nord, a la Mediterrània, al sud, i des 
de les costes d'Irlanda, a l'oest, a les de Xipre, a 
l'est, i ofereix un mosaic de paisatges ben diversos: 
penya-segats i platges de sorra, camps de regadiu 
i de secà, estanys i boscos i, fins i tot, la tundra a la 
zona àrtica. 

Els pobles d'Europa, amb les seves tradicions, 
llengües i cultures tan diverses, representen més 
del 7 % de la població mundial. Pintures rupestres, 
antiguitats grecoromanes, arquitectura musulmana, 
castells medievals, palaus renaixentistes o 
esglésies barroques són un bon exemple del seu 
ric patrimoni històric. L'Europa d'avui dia, però, 
també atrau turistes que volen conèixer unes 
ciutats ben animades, assistir a festivals, practicar 
esports d'hivern o d'estiu o tastar una variadíssima 
gastronomia.

Als europeus els agrada molt viatjar i la supressió 
de la majoria dels tràmits relacionats amb la 
presentació del passaport o amb el control dels 
equipatges a les fronteres ho ha fet tot molt més 
fàcil. A més, divuit països de la UE comparteixen 
la mateixa moneda, l'euro, i això permet comparar 
preus més fàcilment i elimina els costos i els 
inconvenients d'haver de canviar de moneda. La 
creació d'un mercat únic de més de 500 milions 
de persones ha enriquit l'oferta i ha fet baixar els 
preus. De fet, la majoria d'europeus troba igual de 
fàcil viatjar per la UE que pel seu país d'origen.

VIATJANT PER
EUROPA

Quina 
documentació 

us farà falta
Ciutadans de la UE

Passaport o document d'identitat
Ja han desaparegut els controls a les fronteres interiors de vint-i-dos 
Estats membres de la UE. Els Acords de Schengen, que formen 
part de la legislació de la UE, han eliminat tots els controls a les 
fronteres interiors alhora que han introduït controls més estrictes a 
les fronteres exteriors de la UE i una política comuna de visats. Tots 
els Estats membres de la UE són membres de ple dret de l'espai 
Schengen tret de Bulgària, Croàcia, Irlanda, Romania, Regne Unit 
i Xipre. Liechtenstein, Noruega i Suïssa també pertanyen a l'espai 
Schengen tot i no ser membres de la UE.

Així doncs, per entrar o sortir dels sis països que no pertanyen a 
l'espai Schengen o per passar les fronteres exteriors de la UE, 
sempre necessitareu presentar el passaport o un document 
d'identitat vàlid. Tot i això, sempre és convenient que els porteu a 
sobre també quan viatgeu dins de la UE perquè us els poden demanar 
per raons d'identificació o de seguretat. Abans de viatjar fora de la UE, 
informeu-vos de quins documents demana el tercer país que vulgueu 
visitar. Sigueu conscients que l'únic document d'identitat vàlid és el 
que us hagi expedit l'Administració del vostre país.

Els nens han de disposar del seu propi passaport o document 
d'identitat.

Visat
Els ciutadans europeus no necessiten visat per viatjar per la UE.

Ciutadans de països no pertanyents a la UE

Passaport 
Els ciutadans de països no pertanyents a la UE han de disposar 
d'un passaport vàlid per entrar a la UE.

Visat
Hi ha quaranta-un països, com ara Austràlia, Canadà, Estats Units, 
Japó o Nova Zelanda, els ciutadans dels quals no necessiten cap 
visat per entrar a la UE si la seva estada és inferior a tres mesos. 
Ara bé, per entrar a Irlanda o al Regne Unit, la llista de països 
els ciutadans dels quals han de disposar de visat varia una mica 
de la dels altres Estats membres. Podeu demanar un visat en el 
consolat o a l'ambaixada de l'Estat membre que vulgueu visitar.

Si disposeu d'un visat d'un país que sigui membre l'espai 
Schengen, podreu automàticament entrar a qualsevol altre país 
que també en sigui membre. A més, tot permís de residència vàlid 
d'un país membre de l'espai Schengen equival a un visat. Per 
visitar un país no pertanyent a l'espai Schengen, és probable que 
els ciutadans de països no pertanyents a la UE necessitin un visat.

Diners
L'euro
L'euro és la moneda de curs legal de més del 60 % dels 
ciutadans de la UE o bé de més de 334 milions de persones de 
divuit Estats membres de la UE.

Compres
Dins de la UE
Quan viatgeu pels països de la UE, podeu comprar i emportar-
vos-en tot el que vulgueu sempre que sigui per al vostre 
ús personal i no per tornar-ho a vendre. Els impostos (IVA i 
impostos especials) estan inclosos en el preu que en pagareu 
i no us en poden reclamar cap més impost a cap altre Estat 
membre de la UE.

Tabac i begudes alcohòliques
Correspon a cada Estat membre establir els seus propis 
nivells de referència per determinar si el tabac i l'alcohol que 
hi compreu són realment per a ús personal. Per això, si us hi 
emporteu una gran quantitat d'aquests productes, us poden 
demanar que demostreu que no són pas per a ús comercial. Els 
nivells de referència mai han de ser inferiors als següents::

 � 800 cigarrets
 � 400 purets
 � 200 puros
 � 1 kg de tabac
 � 10 litres de licors
 � 20 litres de vi generós i enfortit (tipus Porto o Xerès)
 � 90 litres de vi (dels quals un màxim de 60 litres de vi 

escumós)
 � 110 litres de cervesa

Aliments
No hi ha cap restricció pel que fa als productes carnis o lactis 
que podeu comprar en un altre Estat membre de la UE.

Fora de la UE
Si arribeu a la UE des de l'exterior, hi podeu entrar amb articles 
d'ús personal exempts d'IVA i d'impostos especials dins dels 
límits que s'indiquen a continuació. El mateix passa si arribeu 
des de les illes Anglonormandes, Canàries, Gibraltar o d'altres 
territoris on no s'apliquen ni l'IVA ni les normes de la UE sobre 
impostos especials.

Begudes alcohòliques
 � 1 litre de licor amb una graduació alcohòlica superior al 

22 % o 2 litres de vi enfortit o escumós
 � 4 litres de vi no escumós
 � 16 litres de cervesa

Tabac
Correspon a cada Estat membre de la UE decidir el límit màxim 
o mínim de productes del tabac que podeu importar. Si un Estat 
membre decideix aplicar límits més baixos, pot aplicar-los 
només a qui viatgi per terra o per mar (Bulgària, Eslovàquia, 
Grècia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia i Suècia) o bé a 
tothom (Estònia i Romania).

màxim mínim

200 cigarrets 40 cigarrets
o 100 purets o 20 purets
o 50 puros o 10 puros
o 250 g de tabac o 50 g de tabac

Altres articles, inclosos perfums
Els passatgers aeris o marítims poden importar articles per 
valor no superior als 430 euros i qui viatgi per carretera o per 
vies navegables interiors només articles per valor no superior 
als 300 euros. A més a més hi ha Estats membres de la UE que 
als menors de 15 anys els apliquen un límit diferent no inferior 
als 150 euros.

Aliments
No és permès emportar-se ni que sigui en petites quantitats 
productes carnis o lactis de països no pertanyents a la UE. Les 
úniques excepcions són Andorra, les illes Fèroe, Grenlàndia, 
Islàndia, Liechtenstein, Noruega, San Marino i Suïssa. El motiu 
és protegir el bestiar europeu de qualsevol malaltia importada.

Protecció del consumidor
Com a consumidors la legislació us protegeix allà on sigueu de 
la UE.

Sapigueu el que mengeu
Podeu tenir la certesa que la legislació vigent garanteix 
el màxim nivell de seguretat alimentària en l'elaboració, 
transformació i venda de productes alimentaris i en l'ús de 
colorants i additius. La legislació europea sobre etiquetatge 
dels aliments ens permet saber el que comprem exactament. 
A la llista d'ingredients podem comprovar si n'hi ha 
algun d'associat a al·lèrgies o intoleràncies. Busqueu 
el logotip ecològic de la UE en els aliments ecològics 
envasats.

Sapigueu el que compreu
Els productes cosmètics han d'indicar quant de temps 
es poden fer servir un cop oberts; busqueu el logotip que 
representa un pot obert

Ara l'etiquetatge dels protectors solars és més clar que 
abans i inclouen una indicació normalitzada del grau de 
protecció contra els raigs UVA

El logotip que figura en alguns productes elèctrics, 
joguines i telèfons mòbils indica que compleixen tots els 
requisits europeus de seguretat, salut i protecció del medi 
ambient.

Compareu preus
Tots els productes que es venen han d'indicar clarament el preu, 
IVA inclòs, per unitat, per quilogram o per litre.

Resoleu qualsevol problema
Els centres europeus del consumidor faciliten informació 
pràctica sobre els drets dels consumidors i ofereixen 
assessorament i ajuda en cas de reclamacions o de litigis 
transfronterers. Hi ha centres europeus del consumidor als vint-
i-vuit Estats membres de la UE i a Noruega i Islàndia.

Respecte del medi ambient
La majoria dels europeus volen col·laborar activament en la 
lluita contra el canvi climàtic i en la protecció del medi ambient. 
Quan organitzeu un viatge, tingueu en compte com podeu 
estalviar energia i recursos i reduir les emissions de gasos 
contaminants.

Si en els productes que feu servir cada dia, des del xampú fins 
a les sabates, hi veieu l'etiqueta ecològica de la UE, això vol dir 
que són respectuosos amb el medi ambient. El mateix passa 
amb els llocs on us podeu allotjar com ara hotels, albergs o 
càmpings: l'etiqueta ecològica de la UE indica que l'allotjament 
limita el consum d'energia i d'aigua, redueix els residus i fa 
servir fonts d'energia renovables.

Viatges
Per carretera
Carnet de conduir
Tot carnet de conduir vàlid expedit a un Estat membre de la UE 
també és vàlid a tot arreu de la UE. El nou carnet de conduir que 
s'està expedint actualment és una targeta de plàstic que té el 
mateix format a tot arreu de la UE. En alguns països, a més del 
carnet de conduir, cal disposar del permís de circulació del vehicle.

Assegurança de vehicles
La pòlissa d'assegurances d'un vehicle garanteix automàticament 
la cobertura mínima que exigeix la legislació (responsabilitat civil) 
viatgeu allà on viatgeu dins de la UE. Això també és vàlid en el cas 
d'Islàndia, Liechtenstein i Noruega. Si teniu una assegurança a tot 
risc en el vostre país, comproveu que també estigueu coberts si 
viatgeu a l'estranger i per quant de temps.

Podeu demanar a la vostra companyia d'assegurances el formulari 
europeu estàndard per comunicar accidents, en el qual us serà 
més fàcil indicar les dades necessàries si per desgràcia teniu un 
accident a l'estranger.

La targeta verda no és obligatòria per viatjar dins de la UE, però 
és reconeguda internacionalment com a prova d'haver contractat 
una assegurança i facilita la reclamació d'indemnitzacions en cas 
d'accident. Si no la teniu, caldrà que porteu en el vostre vehicle la 
documentació acreditativa de l'assegurança que hàgiu contractat.

Seguretat viària
El nombre d'accidents de trànsit a la UE ha baixat un 43 % des del 
2001. Això és resultat de les millores introduïdes a nivell nacional 
i europeu pel que fa a la seguretat dels vehicles, el disseny de 
carreteres i túnels i les campanyes de sensibilització.

A tot arreu de la UE és obligatori l'ús del cinturó de seguretat 
a tots els vehicles que en porten. També són obligatòries les 
cadiretes infantils de seguretat en cotxes i camions i, quan sigui 
possible, en els altres vehicles.

Fer servir el mòbil durant la conducció augmenta 
considerablement el risc d'accident i està explícitament o 
implícitament prohibit a tots els Estats membres de la UE.

La taxa d'alcoholèmia autoritzada varia entre 0 mg/
ml i 0,8 mg/ml segon l'Estat membre. En el següent 
enllaç podreu trobar més informació sobre les 
normes de seguretat viària de cada Estat 
membre (límits de velocitat, ús obligatori 
dels llums de posició durant el dia o dels 
pneumàtics d'hivern, equipament de 

seguretat obligatori per a motoristes i ciclistes, etc.): ec.europa.eu/
transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm.

Gràcies a les millores en l'intercanvi d'informació entre els Estats 
membres, ara és més fàcil perseguir els conductors que cometen 
infraccions a l'estranger relacionades amb la conducció temerària, 
amb l'excés de velocitat o amb el consum d'alcohol.

Recordeu que a Irlanda, Malta, Regne Unit i Xipre es condueix 
per l'esquerra i que a d'altres Estats membres com ara Bèlgica, 
França, Països Baixos i Portugal sempre tenen prioritat els 
vehicles que venen per la dreta.

Amb avió
La creació d'un mercat únic europeu del transport aeri ha 
abaratit els preus i ha ampliat força l'oferta de companyies 
aèries, rutes i serveis adreçats als passatgers. La legislació 
europea ha fet possible que qualsevol companyia aèria i la 
seva flota d'avions hagin de complir les mateixes normes de 
seguretat a tot arreu de la UE tant en els vols que en surten, 
com en els que hi arriben i, fins i tot, que puguin assumir 
les rutes interiors d'un altre país. Ara els viatgers ja poden 
comparar els preus dels bitllets d'avió perquè les companyies 
aèries han d'incloure en les seves tarifes tots els impostos, 
taxes i càrrecs.

Per garantir un alt nivell de seguretat a tota la UE, s'han establert 
regles i normes comunes pel que fa als controls de seguretat 
dels passatgers, dels equipatges de mà i dels equipatges 
facturats a tots els vols que surten dels aeroports de la UE. La 
legislació de la UE inclou una llista d'articles que no es permet 
portar a la cabina de l'avió o que tampoc no es poden facturar 
amb l'equipatge que viatja a la bodega de l'avió. De moment, 
es mantenen les restriccions sobre la quantitat de líquids que 
es poden portar a l'equipatge de mà, però s'aniran eliminant 
paulatinament a mesura que les restriccions es puguin anar 
substituint per mètodes de detecció d'explosius líquids.

La UE ha fet una llista de companyies aèries a les quals no 
permet operar a la UE ni tampoc fer servir els seus aeroports.

Amb tren
La UE disposa d'una xarxa ferroviària de més de 213 000 km 
amb nombroses línies internacionals de passatgers. En total, hi 
ha més de 6 800 km de línies d'alta velocitat a diversos Estats 
membres que connecten eixos tan importants com ara París i 
Londres, Roma i Milà o Madrid i Barcelona, els trens dels quals 
poden atènyer els 350 km/hora, i la xarxa continua estenent-se.

Amb vaixell
Entre els Estats membres de la UE existeixen moltes línies 
marítimes que ofereixen serveis regulars de qualitat, alternatives 
o complementàries del cotxe, del tren o de l'avió. També hi ha més 
de 42 000 km de vies navegables interiors. La UE ha estat pionera 
en la millora de la seguretat marítima i en el foment de la qualitat 
dels serveis marítims gràcies a unes normes que protegeixen 
els passatgers i les tripulacions tant dels ferris i dels vaixells 
que arriben o salpen de ports europeus, com dels vaixells de 
passatgers que naveguen per aigües territorials europees.

Drets dels passatgers
La UE és l'única part del món on els passatgers gaudeixen d'un 
ampli ventall de drets a tota mena de transports: viari, aeri, ferroviari 
i marítim. Els passatgers de la UE, inclosos els discapacitats o les 
persones amb mobilitat reduïda, tenen dret a rebre una informació 
correcta, adient i accessible, assistència i, fins i tot en alguns casos, 
una compensació en cas d'anul·lació o de retard excessiu.

Amb autobús o autocar
Actualment, tots els passatgers que viatgen amb autobús o amb 
autocar tenen dret a rebre informació adient sobre el servei 
i sobre els drets dels passatgers abans i durant el trajecte. A 
més, els passatgers que facin trajectes de més de 250 km tenen 
drets suplementaris com ara el de rebre assistència, el de fer-se 
reemborsar el preu del bitllet o el d'obtenir un transport alternatiu 
en cas d'anul·lació o de retard excessiu.

Amb avió
Com a passatgers aeris teniu dret a rebre informació, a fer-vos 
reemborsar el preu del bitllet, a un transport alternatiu, a cobrar una 
compensació en determinades circumstàncies i a rebre assistència 
en cas d'anul·lació o de retard excessiu o en cas que us deneguin 
l'embarcament. Aquests drets emparen tots els passatgers que 
agafin un vol d'una companyia aèria de la UE que surti o arribi a un 
aeroport de la UE.

Les companyies aèries són responsables jurídicament en cas 
d'accident o en cas de pèrdua, manipulació inadequada o danys 
soferts pel vostre equipatge. Els viatgers també tenen determinats 
drets si marxen amb un paquet de vacances combinades.

Amb tren
La legislació de la UE ha millorat força els drets dels passatgers 
ferroviaris, que ara reben més informació i gaudeixen de drets en 
cas de retard, pèrdua de connexions o anul·lacions en totes les línies 
internacionals de la UE.

Amb vaixell
Els passatgers que viatgin per mar o per vies navegables interiors 
ara també gaudeixen de drets com ara el de rebre una informació 
adequada i accessible, el de fer-se reemborsar el preu del bitllet, el 
de rebre assistència o una compensació o el d'obtenir un transport 
alternatiu en cas d'anul·lació o de retard excessiu. Aquests drets 
emparen amb algunes excepcions els passatgers que surtin o tinguin 
com a destinació un port de la UE o que embarquin en un creuer en 
algun port de la UE.

Passatgers amb discapacitat o amb mobilitat 
reduïda
Els passatgers amb discapacitat o amb mobilitat reduïda 
poden rebre assistència gratuïta en els aeroports i estacions de 
ferrocarril, marítimes o d'autobusos, així com dalt dels avions, 
trens, vaixells o autobusos o autocars. Convé que comuniqueu 
les vostres necessitats específiques a les companyies aèries o 
a les estacions en el moment de fer la reserva o de comprar el 
bitllet anticipadament o, com a mínim, 48 hores abans d'iniciar 
el viatge (36 si viatgeu en autobús o en autocar).

Si viatgeu amb cotxe i teniu dret a fer servir places 
d'aparcament per a persones amb discapacitat en el vostre 
Estat membre, la targeta d'aparcament europea per a persones 
amb discapacitat us autoritza a fer servir aquesta mena de 
places d'aparcament a tot arreu de la UE.

Reclamacions
Si penseu que no han respectat els vostres drets en un mitjà de 
transport i voleu presentar una reclamació, poseu-vos primer 
en contacte amb la companyia aèria, o amb els responsables 
de la terminal aèria o marítima o amb els de l'estació de trens 
o d'autobusos. Si no us atenen de la manera que estan obligats 
a fer-ho, adreceu-vos a les autoritats nacionals competents. 
Si voleu més informació, truqueu al número de telèfon gratuït 
d'Europe Direct: 800 6 7 8 9 10 11.

Salut
Accés a l'assistència sanitària
Tot ciutadà de la UE que es posi malalt o tingui un accident en un 
altre Estat membre de la UE o a Islàndia, Liechtenstein, Noruega 
o Suïssa té dret a rebre la mateixa assistència sanitària i amb el 
mateix cost que els ciutadans del país on es trobi. Cada país té el 
seu propi sistema sanitari. En alguns d'ells l'assistència sanitària 
és gratuïta. A d'altres cal pagar una part dels costos o bé la totalitat 
i sol·licitar-ne després el reemborsament. Guardeu, doncs, totes les 
factures, receptes i rebuts i demaneu-ne el reemborsament al país 
on us trobeu o, si no, un cop torneu al vostre.

La targeta sanitària europea és la prova que esteu assegurat en 
el vostre Estat membre i simplifica els procediments, redueix 
els tràmits i ajuda a accelerar els reemborsaments. Sol·liciteu-
la gratuïtament a les oficines de la seguretat social del vostre 
Estat membre. Hi ha Estats membres que la incorporen al dors 
de la targeta sanitària nacional i n'hi ha que l'expedeixen a part.

Assegurança de viatge
La targeta sanitària europea no substitueix cap assegurança 
de viatge perquè no cobreix totes les despeses sanitàries i 
en cap cas les despeses de repatriació. Per això, val més que 
contracteu una assegurança que cobreixi aquesta mena de 
riscos.

Medicaments
Si marxeu de viatge amb medicaments que només es venen 
amb recepta, no us la descuideu. Però emporteu-vos només la 
quantitat de medicaments necessària per al vostre ús personal 
durant el viatge si no voleu despertar sospites. Les noves 
mesures previstes per la UE sobre les receptes transfrontereres 
facilitaran la compra de medicaments en un altre Estat 
membre.

Vacunes
En general, no cal vacunar-se per viatjar dins de la UE. Ara bé, 
si viatgeu a alguns dels territoris d'ultramar de la UE, caldrà 
que seguiu uns requisits i unes recomanacions; parleu-ne amb 
el vostre metge abans de marxar.

Aigües de bany
A tot arreu de la UE hi ha normes molt estrictes sobre les 
aigües de bany i, en general, la qualitat de l'aigua hi és bona. 
Més del 94 % de les 22 000 zones de bany de platges, rius i 
estanys de la UE respecta les normes mínimes de qualitat. 
En aquestes zones sempre hi ha indicacions oficials sobre la 
qualitat de l'aigua. A més, també hi pot haver d'altres senyals, 
com ara una bandera blava, que us indicarà que una platja o un 
port esportiu compleixen les normes sobre qualitat de l'aigua o 
sobre seguretat, serveis, gestió ambiental i informació.

Comunicació
Llengües
Europa té una gran riquesa lingüística. Les llengües europees 
pertanyen, principalment, a les famílies lingüístiques 
germànica, romànica, eslava, bàltica i cèltica. Les institucions 
de la UE tenen vint-i-quatre llengües oficials, però a Europa n'hi 
ha moltes més.

Més de la meitat dels europeus afirmen poder mantenir una 
conversa com a mínim en una llengua diferent de la seva 
llengua materna i un quart afirma parlar-ne com a mínim un 
parell a més de la seva. Intenteu dir algunes frases en la llengua 
del país que visiteu quan hi parleu amb la gent. Així és com es 
diu gràcies en les vint-i-quatre llengües oficials de la UE:

Búlgar Blagodarya Irlandès Go raibh maith agat
Croata Hvala Italià Grazie
Txec Děkuji Letó Paldies
Danès Tak Lituà Ačiū
Neerlandès Bedankt Maltès Grazzi
Anglès Thank you Polonès Dziękuję
Estonià Aitäh Portuguès Obrigado
Finès Kiitos Romanès Mulţumesc
Francès Merci Eslovac Ďakujem
Alemany Danke Eslovè  Hvala
Grec Efkharisto Espanyol Gracias
Hongarès Köszönöm Suec Tack 

Telèfon
El prefix per fer trucades internacionals és el mateix a tota la 
UE: 00. Els prefixos nacionals són els següents:

43 Àustria 
32 Bèlgica

359 Bulgària 
357 Xipre
420 República Txeca 
49 Alemanya 
45 Dinamarca
34 Espanya

372 Estònia
33 França

358 Finlàndia
44 Regne Unit
30 Grècia
36 Hongria

385 Croàcia
39 Itàlia

353 Irlanda
352 Luxemburg
370 Lituània
371 Letònia
356 Malta
31 Països Baixos 

351 Portugal
48 Polònia
40 Romania
46 Suècia

421 Eslovàquia
386 Eslovènia

Teléfon mòbil
La legislació europea ha reduït considerablement el cost de 
fer servir a l'estranger el mòbil i els dispositius electrònics 
intel·ligents. Ara, comparat amb el 2007, podeu obtenir 
reduccions fins i tot del 80 % en tota una gama de serveis mòbils 
com ara trucades, missatges de text o descàrrega de dades.

Noves tarifes màximes (IVA no inclòs)

1 Juliol 2013 1 Juliol 2014
Descàrrega de dades  
a l'estranger (per MB)

45 cèntims 20 cèntims

Trucades de veu fetes  
a l'estrager (per minut)

24 cèntims 19 cèntims

Trucades de veu rebudes  
a l'estranger (per minut)

7 cèntims 5 cèntims

Missatge de text (SMS) enviat     
des de l'estranger

8 cèntims 6 cèntims

Això són tarifes màximes. Les operadores en poden oferir de 
més barates: estudieu-vos-les bé. A més, ara, si viatgeu fora 
de la UE, rebreu un avís en forma de missatge de text, correu 
electrònic o finestra desplegable quan us acosteu als 50 euros 
de despeses per descàrregues d'internet o bé a l'import que 
hàgiu predeterminat amb la vostra operadora. Aquesta mena 
d'avisos ja funcionen dins de la UE.

A partir de l'1 de juliol del 2014 podreu comparar els preus dels 
diferents proveïdors d'itinerància (roaming) i triar-ne un de més 
econòmic al país que vulgueu visitar o fins i tot al vostre Estat 
membre sense haver de canviar de targeta SIM.

Segells de correus
Els segells de correus només es poden fer servir a l'Estat 
membre que els hagi emès encara que el preu hi aparegui en 
euros.

Estats membres
de la UE que
no pertanyen
a la zona euro.

Estats membres de la UE
que pertanyen a la zona euro

El símbol de l'euro és €. Els bitllets d'euro són idèntics a tots 
els països, però cadascun d'ells encunya les seves pròpies 
monedes, amb una cara comuna a tots els Estats membres 
i a l'altra un dibuix o un emblema nacional. Tots els bitllets i 
monedes es poden fer servir a tots els països que hagin adoptat 
l'euro i a molts dels seus territoris situats fora del continent 
europeu. 

Andorra, Mònaco, San Marino i la Ciutat del Vaticà fan servir 
l'euro com a moneda nacional d'acord amb la UE. A més, en 
alguns països i territoris l'euro és la moneda de facto. És el cas 
de Kosovo i de Montenegro.

En el països europeus que no pertanyen a la zona euro hi ha 
força hotels, botigues i restaurants que cobren tant en moneda 
nacional, com en euros, especialment a les zones turístiques.

Efectiu i targetes
Treure euros a qualsevol caixer automàtic d'arreu de la UE 
costa el mateix que treure'n al vostre país a un caixer d'una 
xarxa bancària diferent de la vostra. La comissió per pagar 
amb targeta de dèbit o de crèdit arreu de la UE també és la 
mateixa que en el vostre país. A més,  per fer una transferència 
o un pagament en euros en un altre Estat membre no heu de 
pagar més comissions que en el vostre país. Per suposat, les 
comissions poden variar d'un banc a un altre.

Les transaccions internacionals en altres monedes no estan 
sotmeses a aquestes disposicions.

Si entreu o sortiu de la UE amb més de 10 000 euros en efectiu o 
en el seu equivalent en una altra moneda, ho heu de declarar a 
les autoritats duaneres.

Europa: un continent amb una història mil·lenària, un 
patrimoni cultural fora se sèrie i alguns dels paisatges 
més impressionants del món. Hi ha tantes coses per 
descobrir i explorar! I tot és més fàcil gràcies a la Unió 
Europea.

Ara podeu passar la majoria de les fronteres interiors 
de la UE sense cap control i comparar més fàcilment 
els preus dels països de la zona euro gràcies a la nostra 
moneda comuna. Podeu rebre assistència sanitària en 
un altre Estat membre i viatjar-hi més fàcilment amb el 
vostre animal de companyia. El vostre carnet de conduir 
i la pòlissa d'assegurança del vostre vehicle són vàlids 
a tot Europa i fer servir el telèfon mòbil a un altre Estat 
membre surt cada vegada més a compte.

En aquesta publicació trobareu informació, consells 
pràctics i un mapa d'Europa.
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Al web «Tu Europa» trobareu un munt 
d'informació sobre els vostres drets quan 

estigueu vivint, treballant o viatjant a la UE: 
ec.europa.eu/youreurope.
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LA UNIÓ EUROPEA
ESTADÍSTIQUES SOBRE ELS PAÏSOS EUROPEUS

Estats membres de la Unió Europea
Superíficie
(1 000 km2)

Publació
(milions)

Producte interior
brut per càpita

(PIB (1))

België/Belgique
Bèlgica

България
Bulgària

Česká republika
República Txeca

Danmark
Dinamarca

Deutschland
Alemanya

Eesti
Estònia

Éire/Ireland
Irlanda
Ελλάδα
Grècia
España

Espanya
France
França

Italia
Itàlia

Κύπρος/Kıbrıs
Xipre

Latvija
Letònia

Lietuva
Lituània

Superfície
(1 000 km2)

Població
(milions)

Producte interior
brut per càpita

(PIB (1))

Luxembourg
Luxemburg

Magyarország
Hongria

Malta
Malta

Nederland
Països Baixos

Österreich
Àustria
Polska

Polònia
Portugal
Portugal
România
Romania
Slovenija
Eslovènia
Slovensko
Eslovàquia

Suomi/Finland
Finlàndia
Sverige
Suècia

United Kingdom
Regne Unit

Europa i el mónPaïsos candidats i potencials candidats
Superfície
(1 000 km2)

Població
(million)

Producte interior
brut per càpita

(PIB (1))

UE dels 28

6 8009 327 1 349.6Xina

Japó

Rússia

Estats Units

(*) Aquesta denominació s’entén sense perjudici de les posicions sobre l’estatus d’aquest territori i respecta la Resolució del Consell 
de Seguretat de les Nacions Unides nº 1244 i el Dictamen del Tribunal Internacional de Justícia sobre la Declaració d’Independència
de Kosovo.
(1) El producte interior brut (PIB) és el valor total de tots els béns i serveis produïts en un país en un any. S’utilitza sovint per expressar 
el nivell de riquesa. L’EPA, l’estàndard de poder adquisitiu, és una unitat que representa un volum idèntic de béns i servis a cada país 
independentment del nivell de preus. El valor d’una unitat EPA correspon aproximadament a 1 euro.
(2) dades del 2012

Dades del 2013. Font: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

Units en la diversitat: la Unió Europea està formada per vint-i-vuit Estats membres que 
comparteixen els mateixos valors democràtics i s’han compromès a treballar plegats pel bé comú. 
Aquests Estats membres han transferit poders específics a les institucions que comparteixen perquè 
les decisions d’importància europea puguin ser adoptades de manera democràtica a nivell europeu. 
Alhora, la UE s’ha compromès a salvaguardar la diversitat de cultures i estils de vida europeus. Hi ha 
més països que són candidats a ingressar a la UE. Si voleu saber més sobre la Unió Europea, aneu a 
l’enllaç següent: http://europa.eu 
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Estat Membre de la UE

País candidat o potencial 
candidat

Seu de les institucions de la UE

Frontera nacional

Capital d’Estat

Seu del govern

Frontera regional

Capital regional

Via navegable important

LLEGENDA

Superfície
(1 000 km2)

Població
(milions)

Producte interior
brut per càpita

(PIB (1))

Bòsnia
i Hercegovina

Montenegro 

Islàndia

Kosovo(*)

Albània

Sèrbia 

Turquia

antiga
República
iugoslava 

de Macedònia

2 9003 287 1 220.8Índia

OCEÀ ATLÀNTIC

OCEÀ ATLÀNTIC

OCEÀ ATLÀNTIC

OCEÀ ATLÀNTIC

OCEÀ ÍNDIC

OCEÀ ÍNDIC

OCEÀ ATLÀNTIC

TERRITORIS NO CONTINENTALS I D’ULTRAMAR
DELS ESTATS MEMBRES

Activitats turístiques
A Europa hi ha una immensa varietat de coses a fer i un munt 
de coses per veure. Podeu trobar idees i informació sobre tots 
els Estats membres de la UE al web dedicat a les destinacions 
turístiques europees (www.visiteurope.com) o als webs de les 
oficines nacionals de turisme de cada Estat membre.

Les sigles de cada Estat membre corresponen als codis 
internacionals de les matrícules dels cotxes.

La UE dóna suport i contribueix a molts projectes i esdeveniments 
culturals que s'organitzen cada any a Europa. Un d'ells és la 
designació d'una capital europea de la cultura. La UE hi col·labora 
finançant exposicions i actes que valorin el patrimoni cultural de 
les ciutats triades i aplegant un gran nombre d'artistes i actors de 
tot arreu de la UE.

Riga, la capital de Letònia, ubicada a la desembocadura del riu 
Daugava, al mar Bàltic, i Umeå, ciutat universitària del nord de 
Suècia que es troba a 400 km al sud del cercle polar àrtic, són les 
capitals europees de la cultura del 2014. Mons, capital cultural de 
Valònia al sud-oest de Bèlgica, i Plzeň (Pilsen), a la confluència 
de quatre rius a Bohèmia Occidental, a la República Txeca, 
compartiran el títol de Capital Europea de la Cultura el 2015.

Àustria  
http://www.austria.info

Bèlgica 
http://www.visitflanders.com 
http://www.opt.be 
Bulgària  
http://bulgariatravel.org

Xipre  
http://www.visitcyprus.com
República Txeca   
http://www.czechtourism.com
Alemanya  
http://www.germany.travel
Dinamarca  
http://www.visitdenmark.com
Espanya  
http://www.spain.info
Estònia  
http://www.visitestonia.com
França 
http://www.franceguide.com
Finlàndia 
http://www.visitfinland.com
Regne Unit 
http://www.visitbritain.com
Grècia 
http://www.visitgreece.gr
Hongria  
http://www.gotohungary.com

Croàcia  
http://www.croatia.hr
Itàlia 
http://www.enit.it
Irlanda 
http://www.discoverireland.ie
Luxemburg  
http://www.ont.lu
Lituània  
http://www.visitlithuania.lt
Letònia  
http://www.latvia.travel
Malta 
http://www.visitmalta.com
Països Baixos  
http://www.holland.com
Portugal
http://www.visitportugal.com
Polònia  
http://www.poland.travel
Romania 
http://www. romaniatourism.
com
Suècia 
http://www.visitsweden.com
Eslovàquia 
http://www.slovakia.travel
Eslovènia 
http://www.slovenia.info

Electricitat
Tot Europa fa servir corrent altern de 220-240 volts i 50 Hz. A 
Irlanda, Malta, Regne Unit i Xipre fan servir endolls quadrats 
amb tres clavilles, però en general a la resta d'Europa els endolls 
són rodons i només en tenen un parell, de clavilles. Tot i que les 
clavilles poden variar d'un país a un altre, de ben segur que podreu 
endollar els vostres aparells, com ara assecadors o màquines 
d'afaitar, a qualsevol Estat membre on us trobeu. De totes maneres, 
als aeroports i zones turístiques sempre podreu comprar els 
adaptadors que us facin falta.

Contactes amb la UE
Internet
Al web EUROPA trobareu informació en totes les llengües oficials 
de la Unió Europea: http://europa.eu.

Personalment
Arreu d’Europa hi ha centenars de centres locals d’informació de 
la UE. Podeu trobar l’adreça del centre que tingueu més a prop 
consultant el web: http://europedirect.europa.eu.

Telèfon o correu
EUROPE DIRECT us ajudarà a trobar resposta a les vostres 
preguntes sobre la Unió Europea. Podeu posar-vos en contacte 
amb aquest servei trucant gratuïtament al número 00 800 6 7 8 9 
10 11 (des de fora la UE al número no gratuït + 32 22999696) o, per 
correu electrònic, a través de http://europedirect.europa.eu.

Publicacions sobre europa
Per trobar les publicacions sobre la UE, només cal fer un clic al 
web d’EU Bookshop: http://bookshop.europa.eu.

També podeu obtenir informació i fullets sobre la Unió Europea a:

Representacions de la 
Comissió Europea

Representació de la Comissió 
Europea a Barcelona
Passeig de Gràcia, 90
08008 Barcelona
telèfon: 93 467 73 80
web: ec.europa.eu/spain/
barcelona/index_ca.htm
correu electrònic: comm-rep-
barcelone@ec.europa.eu

Representación de la Comisión 
Europea en España
Paseo de la Castellana, 46
28046 Madrid
telèfon: 91 423 47 47
web: ec.europa.eu/spain/
index_es.htm
correu electrònic: eu-es-docu@
ec.europa.eu

Oficines d'informació del 
Parlament Europeu

Oficina d'Informació del 
Parlament Europeu a 
Barcelona
Passeig de Gràcia, 90
08008 Barcelona
telèfon: 93 272 20 44
web: europarlbarcelona.eu
correu electrònic: epbarcelona@
europarl.europa.eu

Oficina de Información del 
Parlamento Europeo en 
España
Paseo de la Castellana, 46
08008 Madrid
telèfon: 91 436 47 47
web: europarl.es
correu electrònic: epmadrid@
europarl.europa.eu

Fusos horaris 
Horari d'estiu
L'horari d'estiu comença a tota la UE el 30 de març del 2014 
(avançament d'una hora) i acaba el 26 d'octubre del 2014 (retard 
d'una hora). El 2015 les dates del canvi d'hora seran el 29 de març i 
el 25 d'octubre.

Animals de companyia
Viatjar amb un gat, un gos o una fura és ara molt més 
fàcil amb el nou passaport de la UE per a animals de 
companyia que us expedirà qualsevol veterinari. Tots 
els gats, gossos i fures han de tenir un passaport i, 
a partir de juliol del 2011 i a efectes d'identificació, 
dur un microxip electrònic o un tatuatge clarament 
llegible. Tots els animals de companyia han d'estar 
vacunats contra la ràbia i les dades corresponents han 
de constar en el passaport de l'animal. La vacuna s'ha 
d'haver posat un cop col·locat el microxip o un cop fet 
el tatuatge.

GMT +3GMT +2GMT +1GMT GMT +4 GMT +5

Tots els gossos que viatgin a Finlàndia, Irlanda, Malta o el Regne 
Unit s'han d'haver sotmès a un tractament veterinari específic 
contra l'equinococcosi (tènia). Les dades del tractament han de 
constar també en el passaport i han de passar entre un i cinc dies 
abans el gos no pugui viatjar.

El passaport de la UE per a animals de companyia és nomes per 
a gats, gossos i fures. Si voleu viatjar amb d'altres animals de 
companyia com ara conills, ocells o rosegadors, n'heu de parlar 
amb el vostre veterinari.

Si teniu cap problema
Número únic europeu d'emergències: 112
Per trucar als serveis d'urgència de qualsevol Estat membre de la 
UE, marqueu el número gratuït 112 des de qualsevol telèfon fix o 
mòbil.

Pèrdues i robatoris
Denuncieu qualsevol robatori a la policia local. Si voleu comunicar-
ho a la vostra assegurança o demanar-hi una indemnització, caldrà 
que hi adjunteu una còpia de la denúncia. Si perdeu o us roben la 
targeta de crèdit, anul·leu-la de seguida. Si us roben el passaport, 
informeu-ne el consolat o l'ambaixada del vostre país a més de 
denunciar-ho a la policia. Recordeu que fora de la UE podeu obtenir 
ajuda del consolat o de l'ambaixada de qualsevol Estat membre de 
la UE si el vostre no hi té representació pròpia.

Demana o 
descarrega 
aquesta 
publicació aquí:
http://europa.eu/!NF66CB


