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A data de 26/03/2019, darrera actualització, la xifra total de contagiats és de 467 710 arreu del món amb 

20 947 morts, d’aquests casos confirmats 348 516 s’han produït els darrers 15 dies. 

 

A data 25 de març, la Comissió ha adoptat decisions sobre normes harmonitzades que permetran als 
fabricants comercialitzar productes d’alta eficàcia en la protecció dels pacients, els professionals sanitaris i 
els ciutadans en general. Les normes facilitaran un procediment d’avaluació més ràpid i menys costós. Les 
normes harmonitzades revisades suposaran un paper fonamental en l’actual pandèmia, ja que es refereixen 
a productes com màscares quirúrgiques, bates, equips de protecció integral, rentadores desinfectants i 
esterilitzadors.   

A data 25 de març, la Comissió Europea ha publicat directrius vàlides en el territori de la UE per establir el 
criteri a l’hora de filtrar inversions estrangeres en un moment de crisi de salut pública i de vulnerabilitat 
econòmica. L’objectiu és preservar les empreses i els actius de la UE, especialment en àmbits com la salut, la 
investigació mèdica, la biotecnologia i les infraestructures essencials per a la nostra seguretat i l’ordre públic, 
sense perjudicar l’obertura de la UE a la inversió estrangera.  

A data 25 de març la Comissió ha mostrat el seu suport al sector agroalimentari de la UE que està mostrant 

la seva capacitat de resistència continua proporcionant als europeus aliments d’alta qualitat i seguretat. No 

obstant això, els agricultors i els productors s’enfronten a dificultats i molta pressió. Garantir la seguretat 

alimentària i una cadena de subministrament eficaç d’aliments a tot el continent continua sent una de les 

prioritats de la Comissió. Des de l’inici de la crisi la Comissió ha adoptat les següents mesures per donar 

suport al sector agroalimentari: 

• Ampliació del termini per a les sol·licituds de pagament de la PAC: el nou termini per a les sol·licituds 

serà el 15 de juny enlloc del 15 de maig, la qual cosa permet una major flexibilitat als agricultors. 

• Augment de l’ajut estatal: en virtut del recent Marc Temporal d’Ajuts Estatals, els agricultors podran 

beneficiar-se d’una ajuda màxima de 100.000 euros per explotació, i les empreses d’elaboració i 

comercialització d’aliments poden beneficiar-se d’un màxim de 800.000 euros. Aquest import es pot 

superar amb ajuda de minimis, un tipus de suport nacional específic per al sector agrari que es pot 

concedir sense aprovació prèvia de la Comissió. Recentment l’ajuda s’ha incrementat fins a 20.000 

euros i, en segons quins casos, fins a 25.000- Això significa que el suport nacional total que es pot 

concedir per explotació agrícola és de 120.000 euros o 125.000 en el Marc Temporal.  

• Flux continu de productes alimentaris a través de la UE: la Comissió s’està coordinant de manera 

estreta amb els Estats membres per assegurar un mercat únic de mercaderies que funcioni 

mitjançant la creació de “carrils verds”. Aquests “carrils verds”, basats en punts de pas claus de 

frontera designats, tindran control de pas fronterers que no superaran els 15 minuts.  

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_522
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_528
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_531

