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MARC 

En el marc de la crisi del brot del coronavirus (COVID-19). 

RESUM 

Les mesures que s’han pres a nivell internacional i europeu de contenció de contagi del coronavirus i les 

mesures econòmiques . 

COMISSIÓ EUROPEA  

La Comissió Europea va mobilitzar el 31 de gener la convocatòria d’emergència de 10 milions d’euros del seu 

programa Horitzó 2020 per a impulsar de manera urgent de dos a quatre projectes d’investigació per a 

desenvolupar un vacuna contra el coronavirus. Ara ha anunciat un import addicional de 37,5 milions 

destinats a la investigació urgent necessària per al desenvolupament de vacunes, tractament i el diagnòstic 

del COVID-19. Hi ha ara mateix 17 projectes de 136 equips d’investigació que estan treballant per a 

desenvolupar una vacuna, nous tractaments, sistemes de diagnòstic i sistemes mèdics destinats a prevenir la 

propagació així com millors sistemes de seguiment. Més informació aquí. 

Més enllà dels fons d’investigació la Comissió ha anunciat un paquet d’emergència de 232 milions d’euros 

per a ajudar als Estats membres afectats i reforçar els esforços internacionals destinats a ralentitzar la 

propagació del virus. Part dels mateixos estaran destinats a la OMS per al pla de preparació i la resposta a 

l’emergència als països amb sistemes sanitaris precaris i amb una resiliència limitada. 

També ha destinat 3 milions d’euros al Mecanisme de Protecció Civil de la UE per a repatriar nacionals 

xinesos, però Itàlia ha demanat l’aplicació del mateix per la seva falta de recursos i necessitat d’equipament 

mèdic per a la protecció individual però no se li ha donat resposta de moment. 

La Comissió està en contacte constant amb el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties 

(ECDC), que a la vegada està en contacte amb les autoritats sanitàries Xineses i la OMS, publiquen resums 

diaris i realitzen contínuament avaluacions de risc per als ciutadans. 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. 

Després del Consell extraordinari EPSCO només ha recordat els consells del ECDC i de la OMS: 

- Informar-se amb els canals oficials. 

- Reforçar la comunicació als ciutadans i la importància de la higiene. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_386
https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_410
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- Considerar la presa de decisions sobre esdeveniments públics amb grans aforaments. 

- Prendre decisions sobre viatges innecessaris. 

- Evitar àrees afectades. 

- Fer plans amb antelació per assegurar la capacitació dels hospitals, formació especifica per a les 

plantilles sanitàries i la disponibilitat d’equipament de protecció per aquests últims i per a la 

població de risc. 

També han assegurat que és necessari que tothom dins l’àmbit mèdic estigui degudament equipat, per tant 

van obrir contractació pública per a donar suport a 20 Estats membres, encara no han rebut ofertes ni han 

donat resposta a la petició d’Itàlia en aquest aspecte. 

A data de 10 de març han publicat que prendran mesures per a pal·liar l’impacte del virus sobre el sector de 

l’aviació i el medi ambient. Presentaran una legislació especifica que eximirà temporalment a les companyies 

aèries de les seves obligacions respecte a la utilització de les franges horàries en el marc del Dret de la UE. 

També indiquen que aquesta mesura serà beneficiosa també per al medi ambient, reduint emissions. La 

proposta de modificació del Reglament relatiu a les franges horàries, haurà de ser després aprovat per el 

Parlament i el Consell. 

A data de 13 de març la Comissió ha comunicat una resposta coordinada a nivell europeu1 per fer front i 

mitigar l’impacte econòmic del COVID-19. Els punts principals de la resposta coordinada seran:  

- Assegurar que els sistemes sanitaris tenen els subministres necessaris, preservant la integritat del 

Mercat únic i la producció i distribució de la cadena de valors. 

- Donar suport als ciutadans per tal que els ingressos i els llocs de feina no es vegin afectats 

desproporcionadament i evitar que aquesta crisi tingui un efecte permanent. 

- Donar suport a les empreses i assegurar que la liquiditat del nostre sector financer pugui seguir 

donant suport a l’economia. 

- Permetre als Estats membres que actuïn decisivament d’una manera coordinada, i puguin utilitzar 

de manera totalment flexible les normatives sobre Ajudes Estatals i Estabilitat i Creixement. 

 

Sobre la flexibilitat de la normativa sobre ajudes estatals. La mesura fiscal principal vindrà dels 

pressupostos dels Estats membres, ajudant els ciutadans, a les empreses i en particular a les PIMES.  

Les mesures que podran prendre en línia amb la normativa europea seran subsidis salarials, 

suspensió de pagaments de l’impost de societats, de l’IVA i contribucions socials. També podran 

donar suport financer directament als consumidors, per serveis cancel·lats o bitllets no reemborsats 

pels operadors. També podran ajudar a les empreses a fer front a la falta de liquiditat (d’acord amb 

l’article 107(2)b del TFUE. 

Si s’arribés al nivell de la situació que està patint Itàlia també seria aplicable el 107(3)(b) del TFUE 

per a posar remei a una pertorbació greu de l’economia, i la Comissió està preparant el marc 

normatiu que desenvoluparà l’article en cas de necessitat.   

 

 
1 Annex de la Comunicació de la Comissió. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_431
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-allocation-airports-slots-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf
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Sobre la flexibilitat del marc fiscal europeu, la Comissió proposarà al Consell aplicar-la de manera 

plena, per tal que els Estats membres puguin implementar les mesures necessàries per a contenir i 

mitigar els efectes socio-econòmics negatius. La situació es pot considerar suficientment qualificada 

per a permetre despeses excepcionals, relatives a la sanitat i a mesures per mitigar els efectes a les 

empreses i als treballadors. També recomanarà, en cas de creixement negatiu o grans descensos de 

l’activitat, ajustar els esforços fiscals requerits als Estats membres. També proposaran al Consell 

activar la clàusula d’escapament general per a adaptar una política fiscal que doni més suport. 

Aquesta clàusula  permetria, en cas de recessió econòmica greu a la zona euro o a tota la UE, 

suspendre l’ajustament pressupostari que recomana el Consell. 

 

Sobre el fet de garantir la solidaritat dins el Mercat Únic, la Comissió considera que una solidaritat 

coordinada és la clau per garantir el subministrament de béns necessaris per a mitigar els riscs 

sanitaris. Actuant conjuntament per a garantir la producció, les reserves, la disponibilitat i l’ús 

racional de l’equipament mèdic de protecció i els medicaments,  de manera oberta i transparent, i 

evitant que es prenguin mesures unilaterals que restringeixin la llibertat de moviment dels béns 

sanitaris essencials. La Comissió està donant directrius als Estats membres sobre com desenvolupar 

els mecanismes de control adequats per a garantir la seguretat dels subministres i posant en marxa 

un procediment accelerat de contractació pública per a aquests béns, i publicant una recomanació 

sobre equipament de protecció no comunitari. Sobre l’impacte en els sistemes de transport de 

mercaderies, la Comissió està treballant amb els Estats membres per tal de garantir la circulació de 

mercaderies essencials a través de les fronteres terrestres. La Comissió està en comunicació amb els 

Estats membres, les autoritats internacionals i associacions europees professionals clau per a 

controlar l’impacte de la crisi sobre el sector del turisme i coordinar les mesures de suport al 

respecte. 

 

Sobre la mobilització del pressupost de la UE, per tal de mitigar els efectes sobre les PIMES, el 

pressupost de la UE desplegarà els seus instruments ja existents per proveir-les amb liquiditat, 

complementant així mesures ja preses a nivell nacional. Durant les properes setmanes redirigiran 1 

bilió d’euros del pressupost com a garantia al Fons Europeu d’Inversió per a incentivar als bancs que 

donin liquiditat a les PIMES i a les empreses de petita i mitjana capitalització, donant ajuda a unes 

100 000 d’aquestes empreses amb un finançament d’uns 8 bilions d’euros. També donaran crèdit de 

vacances als deutors existents que es vegin afectats negativament. 

 

Sobre la mitigació de l’impacte a l’ocupació, la Comissió considera que s’ha de protegir als 

treballadors de la falta de feina, ingressos i per evitar que suposi un efecte permanent. La Comissió 

accelerarà la preparació d’una proposta legislativa per un Sistema Europeu de Reassegurança de 

l’Atur amb l’objectiu de donar suport als Estats membres amb polítiques de preservació de llocs de 

feina i de capacitats. La Iniciativa d’Inversió de Resposta al Coronavirus facilitarà el desplegament del 

Fons Social Europeu. El Fons Europeu d’Ajustament a la Globalització també es mobilitzarà per a  
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donar suport a persones que han estat acomiadades i als autònoms, aquest fons té disponibles per 

al 2020 fins a 179 milions d’euros. 

La Comissió proposa que la Iniciativa d’Inversió de Resposta al Coronavirus, dirigeixi 37 bilions d’euros de la 

Política de Cohesió, per a lluitar contra la crisi del COVID-19. La Comissió proposa, en aquest sentit, 

renunciar, enguany, a la obligació de requerir als Estats membres de reemborsar els fons no gastats del 

prefinançament dels fons estructurals, que suposarien uns 8 bilions d’euros del pressupost de la UE, i que els 

Estats membres podran utilitzar per a complementar els 29 bilions d’euros de fons estructurals arreu de la 

UE. Aquestes mesures faran que incrementi efectivament la quantitat d’inversions al 2020 per a ajudar a 

anticipar la utilització dels 28 bilions d’euros encara no assignats, dels fons de la política de cohesió  dels 

programes del període 2014-2020. La Comissió ha demanat al Parlament i al Consell que col·laborin per a 

adoptar aquesta proposta durant les properes dues setmanes. La Comissió proposa ampliar l’àmbit del Fons 

de Solidaritat de la UE, incloent-hi les crisis de sanitat publica, per així poder mobilitzar-lo en cas de 

necessitat per els Estats membres més afectats, aquest fons té fins a 800 milions d’euros disponibles el 2020. 

A data de 16 de març la Comissió ha adoptat mesures immediates per protegir la disponibilitat de 

subministraments d’equips de protecció de personal, exigint que les exportacions d’aquests equips de fora 

de la UE estiguin subjectes a una autorització d’exportació dels Estats membres. Els equips de protecció de 

personal cobreixen equipaments com màscares, ulleres de protecció, viseres o protecció per al nas i la boca. 

Hi ha necessitats importants d’equips de protecció a la UE pel que fa a hospitals, pacients, treballadors de 

camp i autoritats de protecció civil. 

Aquest acte d’execució, adoptat pel procediment d’urgència, preveu autoritzacions per a exportacions a 

països tercers. Serà vàlid per a un període de sis setmanes, durant el qual es consultarà als Estats membres 

sobre les possibles adaptacions i abast de la mesura actual i les futures passes.  

Una resposta europea unificada supera la situació en què els Estats membres adopten enfocaments 

individuals que afecten a la circulació d’aquests equips al mercat únic, així com a països tercers, i reforça la 

solidaritat europea. Alguns Estats membres de primer nivell ja han indicat l’acceptació de les sol·licituds de la 

Comissió per modificar les seves mesures nacionals per garantir que els equips vitals estiguin a l’abast dels 

que més ho necessiten arreu de la UE.  

A data de 16 de març, Ursula Von der Leyen, ha comparegut per anunciar que la Comissió proposa prohibir 

tots els viatges considerants no essencials cap a la UE durant mínim 30 dies. Només es permetran viatges 

essencials per a persones de tercers països. 

A data de 16 de març la DG Competència de la Comissió Europea ha habilitat una unitat específica per a 

atendre sol·licituds d’autorització de règims d’ajuda que les autoritats competents desitgin llançar per a 

donar suport a les empreses afectades per les mesures adoptades per a contenir el COVID-19. Aquesta 

unitat està disposada per a atendre consultes prèvies que desitgin realitzar-se de manera informal. Per a 

accedir a la informació de contacte cliqueu aquí. 

La seva missió és agilitzar al màxim l’autorització dels règims d’ajuda que s’hagin de notificar, i que els seus 

destinataris siguin las empreses afectades per les mesures senyalades. Al següent enllaç es pot trobar com a 

exemple el règim proposat per Dinamarca, que es va aprovar en 24 hores. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countries-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countries-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_468
https://twitter.com/vonderleyen/status/1239568170152857607
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_454
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A data 16 de març, com a part de la resposta coordinada de la UE, la Comissió ha ofert 80 milions d’euros 

d’ajuda financera a CureVac, una empresa innovativa de desenvolupament de vacunes, de Tübingen, 

Alemanya, per a ampliar el desenvolupament i la producció d’una vacuna contra el Coronavirus a Europa. Els 

fons vendrien d’una garantia de la UE d’un préstec valorat actualment del Banc Europeu d’Inversions (EIB) 

d’un import idèntic, dins el marc del Mecanisme de Finançament de Malalties Infeccioses InnovFin del 

Programa Horitzó 2020. 

A data de 16 de març, la Comissió ha presentat les directrius als Estats membres sobre mesures relacionades 

amb la gestió de fronteres en el context de l’emergència del COVID-19. L’objectiu és protegir la salut dels 

ciutadans, assegurar el tractament adequat de les persones que han de viatjar i assegurar-se que es 

mantindran els serveis essencials. Els comissaris de Salut i assumptes exteriors han presentat les directrius 

als ministres de Salut i Afers Interns de la UE en la seva primera reunió per videoconferència. 

- Protegir la salut de les persones 

Les persones amb risc de contagiar COVID-19 haurien de tenir accés a una assistència sanitària adequada, ja 

sigui al país d’arribada o de sortida, i coordinar-se entre els dos. 

Es podrà sotmetre a tots els que entrin al territori nacional a controls sanitaris sense la introducció de 

controls de frontera. La diferència entre els controls de salut normals i els de frontera és la possibilitat de 

denegar l’entrada de persona als territoris. No s’hauria de poder rebutjar l’entrada a les persones que estan 

malaltes, sinó que se’ls hi hauria de donar accés a l’assistència sanitària.  

Els Estats membres podran re-introduir controls de fronteres internes per raons de política pública que, en 

situacions extremadament crítiques, poden incloure la salut pública. Aquests controls fronterers haurien 

d’estar organitzats per evitar l’aparició de cues que arrisquin a augmentar la propagació del virus. Els Estats 

membres s’haurien de coordinar només per fer una selecció de salut a un costat de la frontera. Tots els 

controls fronterers s’han d’aplicar de manera proporcional i tenint en compte la salut de les persones. Els 

Estats membres sempre han d’admetre els seus propis ciutadans i residents i han de facilitar el trànsit 

d’altres ciutadans i residents de la UE que tornen a casa seva. Així mateix es podran adoptar mesures com 

per exemple exigir un període d’auto-aïllament. Els Estats membres haurien de facilitar el trànsit de 

treballadors entre fronteres, però no només els que treballen en el sector sanitari i l’alimentació, sinó també 

altres serveis essencials (atenció a la infància, atenció a la gent gran...) 

- Garantir els béns i serveis essencials 

La lliure circulació de mercaderies es necessària per mantenir la disponibilitat dels serveis essencials, com 

ara subministrament d’aliments o equips mèdics i de protecció vital.  

De manera més general,  les mesures de control no han de causar greus interrupcions en les cadenes de 

subministrament, els serveis essencials d’interès general i de les economies nacionals i de l’economia de la 

UE en general. En la mateixa línia, el moviment segur dels treballadors del transport, inclosos els conductors 

de camions i trens o pilots aeris, és un factor clau per assegurar un moviment adequat de mercaderies i 

personal essencial.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_474
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
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No s’han d’imposar certificacions addicionals a les mercaderies que circulin legalment al mercat únic de la 

UE, ja que no s’ha demostrar que els aliments siguin una font de transmissió de COVID-19. 

A data 17 de març Comissió llança un equip europeu d’experts científics per enfortir la coordinació i la 

resposta mèdica de la UE. L’equip estarà compost per set epidemiòlegs i viròlegs de diferents Estats 

membres per a formular directrius de la UE sobre mesures de gestió de riscs basades en la ciència, i 

assessorarà sobre els temes següents: 

- Formulació de mesures de resposta dirigides a tots els Estats membres d’acord amb les diferents 

etapes de l’epidèmia a la UE i tenint en compte els contextos particulars de cada Estat. 

- Identificació i mitigació de les bretxes, inconsistències o deficiències significatives en les mesures 

preses o que es prendran per contenir el virus. 

- Priorització de l’assistència sanitària, protecció civil i altres recursos, així com mesures de suport que 

s’organitzaran o coordinaran a nivell de la UE. 

- Recomanació de mesures per abordar i mitigar les conseqüències a llarg termini del COVID-19. 

A data de 18 de març, la Comissió ha publicat directrius per garantir els drets dels viatgers de la UE.  Aquesta 

orientació ajudarà als passatgers, indústria i les autoritats nacionals en aquesta situació sense precedents, 

que ha suposat importants restriccions de moviment imposades pels governs nacionals. A més, també 

s’espera que ajudin a reduir els costos del sector del transport, uns dels més afectats pel brot. Les directrius 

cobreixen els drets dels viatgers quan viatgen en avió, ferrocarril, vaixell o autobús, vies navegables 

marítimes i interiors, així com les obligacions corresponents per als transportistes. Si els passatgers 

s’enfronten a l’anul·lació del seu viatge, per exemple, podran triar entre el reemborsament del preu del 

bitllet o la possibilitat del canviar-lo per més endavant. Al mateix temps, les directrius aclareixen que estem 

davant circumstàncies “extraordinàries”, amb la conseqüència de no poder invocar determinats drets, com 

la indemnització en cas de cancel·lació de vol a menys de dues setmanes a partir de la data de sortida.  

A data 19 de març, la Comissió Europea ha adoptat un Marc Temporal que permet als Estats membres fer ús 

de la flexibilitat prevista en les normes sobre ajudes estatals amb la finalitat de donar suport a l’economia en 

el context del brot del COVID-19. Juntament amb moltes altres mesures de suport que els Estats poden fer 

servir d’acord amb les normes vigents en matèria d’ajudes estatals, el Marc Temporal permet als Estats 

membres garantir que les empreses disposin de suficient liquiditat i preservin la continuïtat de l’activitat 

econòmica durant i després del coronavirus.  

El Marc Temporal contempla cinc tipus d’ajudes: 

• Subvencions directes, avantatges fiscals selectius i anticipació. Els Estats membres poden establir 

règims per a concedir fins a 800.000 euros a una empresa per tal de fer front a les seves necessitats 

urgents de liquiditat. 

• Garanties estatals per a préstecs concedits per bancs a empreses. Els Estats membres poden oferir 

garanties estatals per a garantir que els bancs segueixin concedint préstecs als clients que els necessiten.  

 

 

 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
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• Préstecs públics bonificats a les empreses. Els Estats membres poden concedir a les empreses préstecs 

amb tipus d’interès reduïts que puguin ajudar a empreses a cobrir necessitats immediates de capital i 

inversió. 

• Salvaguarda per als bancs que canalitzen l’ajuda estatal a l’economia real. Alguns Estats membres 

tenen previst aprofitar les capacitats creditícies de les que disposen els bancs i utilitzar-les per canalitzar 

el suport a les empreses, en particular les PIMES. El Marc deixa clar que aquesta ajuda es considera 

ajuda directa als clients dels bancs i ofereix orientacions sobre com garantir que el falsejament de la 

competència entre les entitats bancàries es redueixi al mínim. 

• Assegurança de crèdit a l’exportació a curt termini. El Marc introdueix una major flexibilitat en quant a 

la forma de demostrar que determinats països presenten riscs no negociables, permetent així que l’Estat 

ofereixi assegurances de crèdit a l’exportació a curt termini.  

El Marc Temporal contribuirà a orientar el suport a l’economia, limitant al mateix temps les conseqüències 

negatives per a la igualtat de condicions en el mercat únic, i durarà fins a finals de 2020.  

A data 19 de març de 2020, la Comissió ha creat una primera reserva d’emergència d’equips mèdics de 

rescEU per als països de la UE, constituïda per equips mèdics com respiradors, màscares de protecció, 

vacunes i mitjans terapèutics i subministres de laboratori.  La reserva rescEU funcionarà de la següent 

manera: 

• La reserva es constituirà en un o varis Estats membres. L’estat que l’allotgi serà responsable de 

l’adquisició dels equips.  

• La Comissió finançarà el 90% de la reserva, per mitjà del Centre de Coordinació de la Resposta a 

Emergències que gestionarà la distribució dels equips per garantir que es dirigirà on sigui més 

necessària. 

• El pressupost inicial de la reserva de la UE és de 50 milions d’euros, dels quals 40 milions estan subjectes 

a l’aprovació de les autoritats pressupostàries.  

A més, en el marc de l’Acord d’adquisició conjunta, els Estats membres estan comprant equips de protecció 

personal, respiradors i elements necessaris per a realitzar proves del coronavirus. Aquest enfocament 

coordinat ofereix als Estats de la EU una posició sòlida en el moment de negociar amb la indústria la 

disponibilitat i preu dels medicaments.  

A data 20 de març, la Comissió Europea proposa l’activació de la clàusula general de salvaguarda del Pacte 

d’Estabilitat i Creixement (PEC) dins la seva estratègia per a respondre de forma ràpida i coordinada a la 

pandèmia del COVID-19. Una vegada sigui aprovada pel Consell, permetrà als Estats membres adoptar 

mesures per fer front a la crisi de forma adequada, apartant-se de requisits pressupostaris que s’aplicarien 

normalment en virtut del marc pressupostari europeu. 

La proposta representa una passa important en el compliment del compromís de la Comissió de fer ús de 

tots els instruments de política econòmica a la seva disposició per a donar suport als Estats membres a l’hora 

de protegir els seus ciutadans i minorar les conseqüències les socioeconòmiques negatives de la pandèmia.  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_499
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A data 20 de març, la Comissió continua treballant amb la indústria i els Estats membres per a maximitzar la 

disponibilitat de màscares, guants, bates i altres subministres mèdics. Els esforços inclouen augmentar la 

producció dels fabricants existents, facilitar les importacions i activar formes alternatives de produir equips. 

A sol·licitud urgent de la Comissió, el Comitè Europeu de Normalització (CEN) i el Comitè Europeu de 

Normalització Electrotècnica (CENELEC) arribaren a un acord amb efectes immediats de posar a disposició 

una sèrie de normes europees per a certs dispositius mèdics i equips de protecció personal. Aquesta acció 

ajudarà a les empreses de la UE i tercers països que estiguin dispostes a fabricar aquests articles a començar 

ràpidament la producció i distribuir-los en el mercat intern.  

A data 23 de març la Comissió Europea ha publicat una sèrie d’orientacions pràctiques per tal d’aplicar les 

seves Directrius sobre mesures de gestió de fronteres, amb la finalitat de mantenir el transport en moviment 

per la UE durant la pandèmia actual. Per a garantir que les cadenes de subministrament siguin funcionant, es 

demana als Estats membres que designin immediatament com a “carrils verds” tots els passos fronterers 

interns pertinents de la xarxa transeuropea de transport (RTE-T). Els carrils verds hauran d’estar oberts a tots 

els vehicles de mercaderies, independentment dels productes que transportin.  

Passos fronterers amb carrils verds 

En els carrils verds, els procediments s’han de reduir i simplificar fins al mínim necessari. Els controls i 

inspeccions s’hauran de realitzar dins el vehicle i només se’ls demanarà el document d’identitat, el permís de 

conducció i, si escau, una carta de l’ocupador. S’hauran d’acceptar la presentació de documents en format 

electrònic. 

Davant la situació actual, s’insta als Estat membres a que suspenguin temporalment totes les restriccions 

d’accés a les carreteres que estiguin vigent en el seu territori, com la prohibició de circular els caps de 

setmana o durant la nit. A més, la Comissió anima als Estats membres a crear corredors de trànsit segurs per 

a que els conductors privats i passatgers, com treballadors sanitaris i de transport, així com els ciutadans de 

la UE que siguin repatriats, puguin creuar els països directament i amb prioritat en qualsevol direcció que 

necessitin, dins de la RTE-T. Això s’haurà de fer romanent estrictament en la ruta designada i fent les pauses 

mínimes necessàries. Els Estats membres hauran de vetllar per a que hagi almenys un aeroport funcional per 

als vols de repatriació i de socors internacional. 

Cooperació reforçada entre els Estats membres de la UE i tercers països 

La Comissió ha establerts una xarxa de punts de contacte nacionals i una plataforma per tal de facilitar sobre 

les mesures de transport adoptades pels Estats membres en resposta al coronavirus. Els punts de contacte 

nacionals hauran de donar suport al funcionament eficaç dels passos fronterers amb carril verd. Es convida 

als tercers països a col·laborar estretament amb aquesta xarxa per a garantir la circulació de mercaderies en 

totes les direccions.  

Aplicació de les normes per als treballadors del transport 

La Comissió recomana als Estats membres que prenguin mesures per garantir la lliure circulació dels 

treballadors que participen en el transport internacional, sigui quin sigui el mitjà de transport.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_502
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_510
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En particular, s’hauran de suprimir les normes com les restriccions de desplaçament i la quarantena 

obligatòria dels treballadors que no mostrin símptomes.  Els certificats de capacitació professional 

reconeguts internacionalment seran suficients per a demostrar l’activitat d’un treballador en el transport 

internacional; a falta de certificat s’haurà d’acceptar una carta firmada per l’ocupador.  

Per altra banda, es necessitaran millores d’higiene i logística en aeroports, ports estacions de ferrocarril i 

altres centres de transport terrestre.  

Tots aquests principis s’hauran d’aplicar també als nacionals de tercers països si són essencials per a garantir 

que les mercaderies circulin lliurement per la UE.  

A data 24 de març, la Comissió ha anunciat que la licitació conjunta per a l’adquisició d’equips de protecció 
individual (EPI) per fer front a la crisi del coronavirus ha estat tot un èxit. Els productors han presentat 
ofertes que cobreixen, i en alguns casos superen, les quantitats sol·licitades pels vint-i-cinc Estats membres 
que participen en la licitació. 

La licitació conjunta inclou màscares de tipus 2 i 3, guants, ulleres protectores, pantalles facials, màscares 
quirúrgiques i monos. D’aquesta manera es dona seguretat als hospitals, els professionals de la sanitat, les 
residències i les persones que els necessiten, que disposaran de l’equip necessari per a protegir-se del virus i 
limitar la seva propagació. L’equip hauria d’estar disponible en dues setmanes després que els Estats 
membres firmin els contractes de licitació. 

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.  

Una vegada s’apliquin aquestes normes, els fabricants de productes sanitaris i altres agents econòmics 
afectats podran complir els requisits de salut i seguretat de la legislació de la UE, tenint en compte les 
solucions tècniques més actualitzades. Una vegada publicades en el Diari Oficial de la UE, aquestes normes 
certifiquen la conformitat dels productes amb els requisits de les tres Directives sobre productes sanitaris.  

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.  

Segons les normes vigents de la UE, els Estats membres tenen la facultat de controlar les inversions 
estrangeres directes (IED) de països no europeus per motius de seguretat o d’ordre públic. La protecció de 
la salut pública es reconeix com a motiu principal d’interès general. Com a resultat, els Estats membres 
poden imposar mesures mitigadores (com ara compromisos de subministrament per satisfer les 
necessitats vitals nacionals i europees) o evitar que un inversor estranger adquireixi el control sobre una 
empresa. Actualment hi ha mecanismes nacionals de filtratge de la IED a 14 Estats membres. Amb la  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_523
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_522
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_528
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normativa de selecció d’inversions estrangeres vigent des de l’any passat, la UE està ben equipada per 
coordinar el control de les adquisicions estrangeres realitzades al nivell dels Estats membres  

D’acord amb les seves directrius, la Comissió fa una crida als Estats membres que ja disposen d’un 
mecanisme de filtratge existent per fer un ús complet de les eines a la seva disposició en virtut de la 
legislació de la UE i nacional, per tal d’evitar fluxos de capital procedents de països de la UE que puguin 
perjudicar la seguretat o l’ordre públic d’Europa.  

La Comissió també demana als altres Estats membres que estableixin un mecanisme de filtre complet i, 
alhora, que plantegin totes les opcions, d’acord amb la legislació europea i les obligacions internacionals, 
per abordar els possibles casos en què l’adquisició o el control d’una empresa o tecnologia per part d’un 
inversor estranger suposaria un risc per a la UE.  

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.  

 

PARLAMENT EUROPEU  

El Parlament Europeu ha suspès totes les activitats i visites de manera temporal, de moment fins al 30 de 

març però amb previsió de que es pugui allargar. Està monitoritzant la situació i prendrà més mesures al 

respecte considerant el desenvolupament de la situació. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_531


  

Avenue des Arts 3, 4 et 5, 7éme étage - 1210 - Bruxelles (Belgique) Tel. +32 2 223 14 10 - Fax: +32 2 223 25 2 

 

Document: Nota de situació 
Emissor: CBE/FAR 
Sol·licitant: CBE/AVV 
 

 

 

La sessió plenària prevista per a finals de març es celebrarà a Brussel·les, enlloc de a Estrasburg i tindrà una 

duració reduïda. La institució està intentat mantenir només la celebració d’actes exclusivament necessaris 

per a realitzar les seves funcions principals. 

El President del Parlament, David Sassoli es troba en quarantena voluntària a casa seva a Brussel·les després 

d’haver retornat d’Itàlia on havia passat uns dies. 

El Parlament ha votat una resolució indicant la necessitat de que es doti de finançament de mínim 1,4 bilions 

d’euros a través del MFP al Mecanisme de Protecció Civil de la UE per al període 2021-2027 en vistes de la 

crisi actual, però no ha indicat res al respecte als fons necessaris per a la situació que està tenint lloc. 

El Parlament ha posat sobre la taula la necessitat de solidaritat entre Estats membres i la necessitat de 

prendre mesures conjuntes sobre l’àrea Schengen i el tancament de fronteres, però només ha sortit al debat 

i no s’ha acordat cap proposta al respecte. 

A data de 13 de març el Parlament ha anunciat que es mobilitzarà per a facilitar fons als afectats per la 

pandèmia del COVID-19, la Comissió de Desenvolupament Regional del PE està començant a treballar 

preparant les propostes per a assistir a les regions i comunitats més afectades, i així garantir una ràpida 

aprovació i aplicació de la iniciativa comunitària de resposta al coronavirus. Les properes passes seran 

presentar la proposta de modificació de les normes de finançament i després aprovar-la amb el vistiplau del 

Consell, una vegada aprovada la modificació permetrà canalitzar els fons a les àrees i sectors més afectats 

per la pandèmia. 

CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA 

La presidència Croata del Consell de la UE va posar en marxa el 2 de març el mode d’activació plena del 

Dispositiu de Resposta Política Integrada de les Crisis (RPIC), que ja estava activat en mode d’activació plena. 

Aquestes reunions de crisi entre els representants del gabinet del president del Consell Europeu, de la 

Comissió Europea, del Servei Europeu d’Acció Exterior, els Estats membres afectats i altres parts 

interessades per tal d’elaborar, desenvolupar i actualitzar propostes de mesures que s’han de debatre i 

decidir. 

A data 20 de març, el Consell de la UE ha adoptat mesures urgents per suspendre temporalment els requisits 

d’emplaçament dels aeroports que obliguen a les companyies aèries a utilitzar almenys el 80% de les seves 

franges d’enlairament i aterratge per mantenir-les l’any següent. El Comitè de Representats Permanents 

(COREPER) del Consell ha aprovat un mandat per a la presidència per negociar amb el Parlament Europeu 

una proposta per renunciar a aquesta regla de “utilitza-la o perdre-la” fins al 24 d’octubre de 2020 per 

ajudar als transportistes aeris a fer front a la forta caiguda en la demanda provocada pel brot de coronavirus 

i les mesures per contenir-lo.  

A data de 23 de març, el Consell de la UE ha pres mesures per tal de garantir la continuïtat de la seva feina 

durant les circumstàncies actuals excepcionals causades per la pandèmia del COVID-19. Han acordat la 

derogació temporal de les seves Normes de Procediment per tal de facilitar la presa de decisions del 

procediment escrit. Aquesta derogació permet als ambaixadors de la UE decidir utilitzar el procediment  

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200305IPR74188/coronavirus-meps-call-for-solidarity-among-eu-member-states
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200313IPR74903/ep-mobilised-to-channel-eu-funds-to-those-affected-by-coronavirus-pandemic
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_499
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/23/covid-19-council-takes-steps-to-ensure-institutional-continuity/
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escrit d’acord amb la norma de votació aplicable per a l’adopció del mateix acte. Això significa que ja no 

s’aplica el requisit existent d’utilitzar el procediment escrit per la unanimitat de totes les decisions. Aquest 

acord tindrà vigència per un mes i es podrà renovar si es justifica amb la continuació de les circumstàncies 

excepcionals actuals. 

CONSELL EUROPEU 

Els membres del Consell Europeu van mantenir una reunió per videoconferència per coordinar els esforços 

de la UE i donar resposta al brot del COVID-19. A la reunió també van participar la presidenta de la Comissió, 

Úrsula von der Leyen, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, el president de l’Eurogrup, 

Mario Centeno i l’alt representant Josep Borrell. 

Els Estats membres van donar el seu suport a Itàlia i els altres Estats greument afectats. Durant la 

videoconferència es va destacar la necessitat de treballar ràpida i conjuntament i es  va recalcar la necessitat 

d’un enfocament europeu conjunt i una estreta coordinació amb la Comissió Europea. Els ministres de Salut 

i d’Interior s’han de comunicar diàriament per garantir la coordinació adequada i tenir una orientació 

europea comuna.  

Durant la reunió es van establir quatre prioritats: 

1. Limitar la propagació del virus. Els Estats membres acordaren que la salut dels ciutadans és la 

primera prioritat i que les mesures s’han de basar en consells científics i mèdics, a més de ser 

proporcionals i no tenir conseqüències excessives per a la societat. Els líders acordaren compartir 

tota la informació rellevant mitjançant els mecanismes de coordinació establerts. 

2. Subministrament d’equipament mèdic. Es va encarregar a la Comissió l’anàlisi de les necessitats i la 

creació d’iniciatives per prevenir l’escassetat. La Comissió té intenció de comprar equips de 

protecció de personal a través del Marc de Protecció Civil – RescEU. S’ha de prestar especial atenció 

a les màscares i respiradors.  

3. Promoció de la investigació, inclosa la vacuna. Els Estats membres van destacar la importància de 

reforçar els esforços en investigació. La Comissió ha mobilitzat 140 milions d’euros de fons i ha 

seleccionat 17 projectes per fer-ho.  

4. Afrontar conseqüències socioeconòmiques. La UE i els Estats membres van decidir abordar 

qualsevol impacte sobre la liquiditat, sobre el suport a les PIMES i sectors afectats específics i als 

seus empleats. És necessària una aplicació flexible de les normes de la UE, en particular pel que fa a 

l’ajut estatal i el Pacte d’Estabilitat i Creixement.  

A data 17 de març els 27 membres del Consell Europeu han aprovat la proposta de la Comissió de tancar les 

fronteres de la Zona Schengen (on hi ha inclosos també Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa) per a 

ciutadans de tercers països. Aquesta mesura suposa la prohibició més estricta mai aprovada a la Història de 

la Unió Europea. La prohibició d’entrada de ciutadans de tercers països durarà en principi 30 dies, tot i que 

podria ampliar-se. De manera excepcional han acordat que Irlanda no tancarà fronteres amb ciutadans no 

comunitaris pel fet de mantenir una àrea comuna amb Regne Unit que ha comunicat que no imposarà 

limitacions a les fronteres. Les limitacions tampoc afectaran l’entrada de metges i científics a dins la UE.  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/
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Les quatre prioritats establertes duran la reunió per videoconferència són:  

1. Limitar la propagació del virus. Han aprovat les directrius proposades per la Comissió per a la gestió 

de fronteres. Garanteixen la circulació de medicines, aliments i béns i asseguren que els ciutadans 

nacionals podran tornar al seu país d’origen o residència. Es cercaran solucions adequades per als 

treballadors transfronterers. 

Per tal de limitar la propagació  global del virus han acordat el reforç de les fronteres externes 

implementant una restricció temporal coordinada de tots els viatges no essencials cap a la UE per un 

període de 30 dies. 

 

2. Subministrament d’equipament mèdic. Han celebrat la decisió de la Comissió d’adoptar un 

autorització prèvia per a l’exportació d’equipament mèdic.  

Donen suport als esforços de la Comissió per a (1) dialogar amb la indústria; (2) portar a terme 

contractacions públiques que s’han posat en marxa recentment i que finalitzaran en breus per a 

proporcionar els suficients equipaments de protecció; (3) i la compra de equipament de protecció a 

través del marc de protecció civil. 

 

3. Promoció de la investigació. Fomenten els esforços que s’han fet per a donar suport a la investigació 

com el Grup d’assessorament del COVID-19. Destaquen la necessitat de compartir informació i 

desenvolupar una vacuna i fer que sigui disponible per a tots aquells que la necessitin. Donaran 

suport a empreses Europees que treballin en aquest sentit. 

 

4. Afrontar conseqüències socio-econòmiques. Recolzen la declaració de l’Eurogrup del 16 de març i 

conviden a l’Eurogrup a monitoritzar de prop i contínuament els desenvolupaments econòmics i 

financers i adaptar immediatament la resposta política coordinada a la ràpida evolució de la situació. 

Donen suport a les vàries iniciatives que ha pres la Comissió a les àrees del Mercat Únic, com 

l’adaptació de les normes de l’Ajuda d’estat i la utilització de la flexibilitat inclosa dins el Pacte 

d’Estabilitat i Creixement i el recurs al pressupost de la UE. 

La Unió i els seus Estats membres faran allò que sigui necessari per fer front als reptes actuals, per a 

tornar la confiança i donar suport a una ràpida recuperació, per a tots els ciutadans. 

 

5. Ciutadans encallats a tercers països. S’han compromès a coordinar entre les ambaixades dels Estats 

membres i les delegacions de la UE a tercers països. L’Alt Representat i el servei d’acció exterior 

treballaran en aquest sentit. Coordinaran de manera conjunta la repatriació de ciutadans de la UE, 

quan sigui necessari i possible, i utilitzaran el Mecanisme de Protecció Civil de la Unió. Es 

mobilitzaran fons addicionals de la UE per a aquestes operacions. 

Els Estats membres i les institucions faran un seguiment exhaustiu a tots els nivells. El Consell Europeu 

reprendrà la qüestió la setmana que ve per videoconferència. La reunió ordinària dels dies 26 i 27 de març es 

posposa per a una data posterior a determinar. 

A data de 18 de març el Consell de la EU acorda dues propostes legislatives que alliberaran fons per a 

combatre els efectes del brot COVID-19. 
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La Iniciativa d’Inversió Coronavirus Response posarà a disposició dels Estats membres 37.000 milions d’euros 

de fons de cohesió per abordar les conseqüències de la crisi. Uns 8.000 milions d’euros de liquiditat per a 

inversions seran lliurats del prefinançament no finançat durant el 2019 per a programes FEDER, el FSE, Fons 

de Cohesió i el Fons Europeu Marítim i de Pesca.  

Les noves mesures donaran suport a les PIMES per alleujar les mancances de liquiditat i reforçaran les 

inversions en productes i serveis necessaris per reforçar la proposta a la crisi dels serveis sanitaris. Els Estats 

membres també tindran una major flexibilitat per transferir fons entre programes. 

També s’ha aprovat una proposta legislativa per ampliar l’abast del Fons de Solidaritat de la UE per cobrir les 

emergències de salut pública, que permetrà a l UE ajudar a satisfer les necessitats immediates de la gent 

durant la pandèmia del coronavirus.  

EUROGRUP 

L’Eurogrup s’ha reunit a data de 16 de març, i han acordat que és necessària un resposta política immediata, 

ambiciosa i coordinada. Han acordat la primera sèrie de mesures nacionals i Europees mentre desenvolupen 

un marc per a futures accions per a donar resposta a l’evolució de la situació i el suport a la recuperació 

econòmica. Han decidit mesures fiscals d’un 1% del PIB, de mitjana, per a 2020 per a donar suport a 

l’economia, a més a més de l’impacte dels estabilitzadors econòmics. També s’han compromès a oferir 

serveis de liquiditat d’un mínim del 10% del PIB, que consistiran en estratègies de garantia pública i 

aplaçaments de pagaments tributaris. 

Han acordat les següents mesures com a resposta coordinada per a protegir les economies:  

1. Totes les autoritats nacionals posaran en funcionament els estabilitzadors econòmics i a més a 

més implementaran totes les mesures necessàries per a garantir que es pugui fer front a les 

conseqüències econòmiques del COVID-19 i que aquestes no posen en perill els nostres 

assoliments socials i econòmics. En funció de l’evolució de la situació a cada país prendran les 

mesures temporals com: 

 

- Despesa fiscal immediata destinada a la contenció i al tractament del virus, proveint de recursos 

adequats als sectors sanitari i de protecció civil. 

 

- Liquiditat per a les empreses que s’enfronten a una greu disrupció i a la falta de liquiditat, 

especialment a PIMES i empreses de diversos sectors i regions afectades, incloent els sectors del 

transport i del turisme; es poden incloure mesures tributàries, garanties públiques per ajudar a les 

empreses amb préstecs, garanties d’exportació, omissió de penalitzacions per retards en 

contractació pública. 

 

- Suport per als treballadors afectats, per tal d’evitar l’atur i les pèrdues d’ingressos, incloent suport 

laboral a curt termini, ampliació de les baixes per malaltia i els beneficis de l’atur i aplaçament dels 

pagaments tributaris. 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-response/
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2. Esforços coordinats a nivell Europeu complementaran les mesures nacionals: 

 

- La proposta de la Comissió per a la Iniciativa d’Inversió de Resposta al Coronavirus amb 37 bilions 

d’euros dirigits als sistemes sanitaris, a les PIMES, als mercats laborals i a altres parts vulnerables de 

les nostres economies; i els 28 bilions d’euros addicionals provinents dels fons estructurals que seran  

elegibles per aquestes despeses. Han acordat la necessitat d’implementar els canvis legislatius 

necessaris el més aviat possible. 

 

- La iniciativa de la Comissió i el Grup del Banc Europeu d’Inversions de mobilitzar fins a 8 bilions 

d’euros de préstec de capital actiu circulant per a 100 000 empreses europees, recolzat per el 

pressupost de la UE millorant els programes de garantia dels crèdits bancaris per a les PIMES. Els 

esforços de la Comissió i l’EIB per a incrementar l’import fins a 20 bilions d’euros, que abastarien fins 

a 150 000 empreses més. També la feina de la Comissió per a fer disponibles més fons el més 

ràpidament possible i millorar la flexibilitat dels instruments financers mobilitzats. 

 

- La iniciativa del EIB de catalitzar 10 bilions d’euros d’Inversions addicionals per a PIMES i per 

accelerar la implementació d’uns 10 bilions d’euros addicionals del pressupost de la UE. 

 

- Conviden al EIB a millorar i accelerar encara més l’impacte dels recursos disponibles, incloent una 

millora de la col·laboració amb els Bancs de Desenvolupament Nacional. 

 

- El Paquet de mesures de la política monetària del Banc Central Europeu, anunciat el 12 de març 

destinat a recolzar les condicions de finançament i liquiditat de les economies familiars, empreses i 

bancs, ajudar a la flexibilitat de la provisió de crèdits a l’economia real, i evitar la fragmentació dels 

mercats financers de la zona euro per tal de preservar la correcta transmissió de la política 

monetària. 

 

3. Més enllà de la resposta immediata també estan treballant en totes les mesures necessàries per a 

ajudar a la recuperació de l’economia una vegada hagi passat la situació. Reconeixen la necessitat 

de reflectir sobre la resiliència de les cadenes de valor estratègiques europees una millor protecció 

d’Europa de futures disrupcions del mercat capital i del producte. També han reforçat 

significativament el marc de gestió de crisis, incloent l’establiment del Mecanisme d’Estabilitat 

Europea. Han considerat l’aplicació de normes del Pacte d’Estabilitat i Creixement, la normativa 

d’ajudes d’estat i la normativa prudencial:  

 

- El shock econòmic del coronavirus, amb la contracció econòmica esperada per aquest any, i amb el 

cost de les mesures acordades, tindrà un impacte pressupostari substancial. El Pacte d’Estabilitat i 

Creixement té la flexibilitat necessària per a satisfer la situació i s’utilitzarà la seva plena flexibilitat 

per a tots els Estats membres. 

 

- Els estabilitzadors automàtics també tindran el seu paper, això significa que els dèficits automàtics i 

l’increment dels beneficis de l’atur resultants de la baixada de l’activitat econòmica no afectaran el  
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compliment de la normativa fiscal aplicable, objectius i requisits. A més a més, han acordat que els 

efectes pressupostaris de les mesures fiscals temporals s’exclouran a l’hora d’avaluar el compliment 

de la normativa fiscal de la UE, els objectius i requisits. Això inclou l’impacte pressupostari de 

mesures temporals i dirigides, com aquelles destinades urgentment a contenir i tractar la pandèmia, 

garantir el suport per a la liquiditat de les empreses i sectors, i protegir llocs de feina i ingressos dels  

treballadors afectats. La flexibilitat per a atendre situacions inusuals fora del control del govern és 

aplicable a la situació actual. La disposició de la Comissió per a activar la clàusula d’escapament 

general, permetent més estímuls discrecionals, mentre es garanteix la sostenibilitat a mitjà termini. 

 

- Celebren les directrius de la Comissió sobre l’abast del suport a empreses que està disponible dins la 

normativa d’ajudes estatals en les circumstàncies actuals, juntament amb l’anunci de la Comissió de 

que ha accelerat el seus processos d’aprovació de les ajudes estatals. La Comissió ha anunciat que 

aprovarà mesures addicionals necessàries per a posar remei a les greus pertorbacions de 

l’economia. Prendre mesures urgents i utilitzar de manera plena la flexibilitat prevista en la 

normativa d’ajudes estatals és necessari per a mitigar l’efecte de la crisis per a aquelles empreses i 

sectors que es troben afectats, mentre es garanteix un marc consistent i d’igualtat dins el mercat 

únic. La Comissió emetrà un marc específic aviat. 

 

- El sistema bancari té un paper clau en prevenir que aquesta emergència sanitària es converteixi en 

una crisi social i econòmica per als negocis i a les famílies. Per tant celebren el comunicat de 

l’Autoritat Bancària Europea  que les autoritats competents haurien d’utilitzar de manera plena, la 

flexibilitat inclosa dins la regulació existent per a donar suport al sector bancari a la vista de les 

circumstàncies excepcionals actuals. 

 

- També celebren les decisions preses per Supervisió Bancària del Banc Central Europeu que proveirà 

de capital temporal i alleujament operacional als bancs de la zona euro, amb vistes a garantir que els 

bancs supervisats puguin continuar complint amb la seva funció de finançar l’economia real mentre 

els efectes econòmics del coronavirus es fan evidents. Aquesta flexibilitat és necessària per a evitar, 

les conseqüències pro-cícliques no intencionades per al sector financer. 

També han comunicat que prendran les accions polítiques decisives i coordinades addicionals que siguin 

necessàries, incloent mesures fiscals per a donar suport al creixement i a la desocupació. 

BANC CENTRAL EUROPEU 

A data 12 de març el Banc Central Europeu s’ha reunit per a prendre mesures per a pal·liar la crisi del 

coronavirus. Christine Lagarde ha anunciat la compra de 120 mil milions d’abonaments de deutes  i noves 

injeccions de liquiditat, però no tocaran els tipus d’interès. La línia de liquidat per al sistema financer 

europeu serà immediat i també portarà una millora de les condicions de les subhastes de liquiditat ja 

existents. 

Les mesures anunciades no han semblat convèncer als inversos que cada vegada estan més convençuts que 

la recessió econòmica és inevitable. 
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Lagarde ha advertit també a als Estats membres que les mesures del BCE només podran funcionar si ells 

posen de la seva part i aproven plans importants per a impulsar l’economia. 

A data de 18 de març el Banc Central Europeu (BCE) anuncia un Pla de Compres d’Emergència Pandèmica 

d’un total de 750.000 milions d’euros per evitar que el COVID-19 fragmenti l’Eurozona.  

El Consell de Govern del BCE, reunit d’urgència, ha decidit dur a terme les següents actuacions: 

• Llançar un nou programa de compres d’actius temporals de valors del sector públic i privat per a 

contrarestar els greus riscs per al mecanisme de transmissió de la política monetària i les perspectives 

per a la zona euro derivades del brot del COVID-19. Les compres es podran dur a terme, de manera 

flexible, fins a finals de 2020 i inclouran totes les categories d’actius exigibles sota el programa de 

compra d’actius existent. Per a les compres de valors del sector públic, l’assignació de referència a totes 

les jurisdiccions seguirà sent la clau de capital dels bancs centrals nacionals. 

• Ampliar el rang d’actius elegibles sota el programa de compres del sector corporatiu (CSPP) a papers 

comercials no financers, fent que tots els papers comercials de suficient qualitat creditícia siguin 

elegibles per a la compra sota CSPP. 

• Facilitar els estàndards de garantia ajustant els principals paràmetres de risc. En particular, s’ampliarà 

l’abast de les Reclamacions de Crèdit Addicionals per a incloure reclamacions relacionades amb el 

finançament del sector corporatiu. Això garantirà que les contraparts puguin fer seguir fent ús de les 

operacions de refinançament de l’Eurosistema.  

•  

FONS MONETARI INTERNACIONAL 

El FMI ha posat a disposició 50.000 milions de dòlars en finançament d’emergència per ajudar als països 

afectats pel coronavirus.  

El FMI recomana als governs protegir als seus ciutadans de l’impacte econòmic que provoca aquesta crisi 

sanitària mundial. En funció de la seva capacitat administrativa, els governs poden ajudar de varies formes: 

1. Dedicant recursos a la prevenció, detecció, control, tractament i contenció del virus, així com 

proporcionar serveis bàsics a les persones en quarantena i les empreses afectades. Per exemple, els 

governs nacionals poden assignar recursos als governs locals per a que els destinin a determinats 

àmbits o per a que mobilitzin clíniques i personal mèdic als llocs més afectats.  

 

2. Proporcionar alleujament temporal i oportú en matèria de liquiditat a les persones i empreses més 

afectades fins a reduir l’emergència. 

 

a. Oferir subsidis salarials a les persones i les empreses per ajudar a contenir el contagi. Alguns 

països estan oferint a empreses i individus subsidis per a cobrir la seva absència a la feina 

quan han de quedar a casa cuidant als fills durant el tancament de les escoles, o oferint 

llicències mèdiques a les persones directament afectades pel virus que s’autoimposen en 

quarantena.  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/04/sp030420-imf-makes-available-50-billion-to-help-address-coronavirus
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b. Augmentar i ampliar les transferències, tant en efectiu com en espècie, en particular als 

grups vulnerables.  

c. Proporcionar alleujament tributari a les persones i les empreses que no poden fer front al 

pagament dels seus impostos. Xina està relaxant la pressió tributària sobre les empreses a 

les regions i sectors més vulnerables, entre ells transport, turisme i hoteleria. Corea ofereix 

pròrrogues en el pagament de l’IVA i els impostos sobre la renta a empreses de les indústries 

afectades. Xina, Itàlia i Vietnam ofereixen pròrrogues fiscals a empreses amb falta de 

liquiditat. 

 

3. Crear un pla de continuïtat de les operacions. El ministre d’Hisenda o l’administració de la Comunitat 

Autònoma ha de subministrar serveis als ciutadans, contribuents i importadors en cas de contagi 

generalitzat, recolzant-se utilitzant mitjans econòmics.  

Algunes d’aquestes mesures es poden aplicar mitjançant procediments administratius, mentre que altres 

necessitaran un pressupost d’emergència que també haurà de tenir en compte el cost fiscal global.  

L’enfortiment de les capacitats que ofereix el FMI pot ajudar als països a reforçar la seva capacitat 

administrativa per a respondre a emergències en la gestió financera i l’administració tributària.  

BANC MUNDIAL 

A data de 17 març els Directoris Executius del Banc Mundial i la Junta de Directors de la Corporació 

Financera Internacional (IFC) han aprovat un augment del paquet de finançament de desemborsament 

accelerat per a ajudar les empreses i els països en els seus esforços per prevenir, detectar i atacar la ràpida 

propagació del COVID-19, resultant el mateix a 14 000 milions de dòlars. Aquest paquet reforçarà els 

sistemes nacionals de preparació del sistema sanitari públic, en particular en aquelles tasques de contenció, 

diagnòstic i tractament de la malaltia. 

L’IFC augmentarà el seu finançament de la COVID-19 a 8 000 milions d’euros dins el paquet ja mencionat per 

a ajudar les empreses privades i als empleats afectats per la desacceleració econòmica que ha generat 

l’expansió de la malaltia. 

ESPANYA 

A data de 14 de març de 2019 es decreta l’estat d’alarma recollit a l’article 116.2 de la Constitució Espanyola, 

que afecta a tot el territori nacional durant un període de 15 dies de moment, el qual determina que 

l’autoritat competent serà el Govern estatal, limita la llibertat de circulació de persones i vehicles; limita 

l’activitat comercial, de restauració i d’oci; limita les cerimònies civils, religioses i els actes en llocs de culte, a 

condicions que permetin l’assistència de persones mantenint la distància d’un metre entre elles; es reforçarà 

el sistema sanitari amb el personal i els centres militars i s’assegurarà el funcionament dels centres de 

producció de subministres sanitaris, intervenint transitòriament les empreses, establiments sanitaris privats i 

centres de la industria farmacèutica; es reduiran les operacions a una mitjana del 50% dels serveis ferroviaris 

i el transport de viatgers per carretera, es reduirà l’oferta de reserva de bitllets a un terç dels disponibles, 

però s’assegura el subministrament de l’electricitat, gas i carburants i la protecció de les infraestructures  

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/03/17/world-bank-group-increases-covid-19-response-to-14-billion-to-help-sustain-economies-protect-jobs
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
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crítiques dels serveis; es garanteix el subministrament de producció d’aliments, emmagatzematge transport i 

distribució fins als punts de venta al consumidor. 

A data de 24 de març, la Comissió Europea ha aprovat els dos sistemes de garantia espanyols, amb un 

pressupost de 20 000 milions d’euros, que es destinaran a les empreses i als treballadors autònoms afectats 

pel brot de coronavirus. Els dos nous sistemes de garantia sobre nous préstecs i operacions de 

refinançament estan enfocats a:  

• Treballadors autònoms i PIMES. 

• Grans empreses. 

Les mesures de garantia tenen la finalitat de limitar els riscs associats a l’emissió de préstecs d’explotació per 

a empreses que es trobin greument afectades per l’impacte econòmic del brot de coronavirus. El seu 

objectiu és garantir que aquestes empreses comptin amb liquiditat per ajudar-les a poder mantenir els llocs 

de feina i continuar les seves activitats davant la difícil situació actual. 

Aquestes mesures donen cobertura a garanties sobre préstecs d’explotació amb un venciment i magnitud 

limitats. També limiten el risc que pren l’Estat fins a un màxim del 80% per als autònoms i PIMES i del 70% 

per a les grans empreses. D’aquesta manera es garanteix que l’ajuda sigui ràpidament disponible en 

condicions favorables i limitada a qui la necessita en aquesta situació sense precedents. Per tal d’assolir 

aquest objectiu, les mesures impliquen també una retribució mínima i garanties perquè l’ajuda sigui 

efectivament canalitzada a través de bancs o altres entitats financeres als beneficiaris que la necessitin.  

Per a més informació feu clic aquí. 

ALTRES  

Altres països Europeus, com República Txeca, Xipre, Dinamarca, Letònia, Lituània, Polònia i Eslovàquia han 

tancat fronteres a tots els estrangers com a mesura de contenció de la propagació del virus. Àustria, Hongria 

i Holanda han imposat controls reforçats  a les seves fronteres. Alemanya, Dinamarca, Àustria, França, 

Luxemburg i Portugal, han pres mesures de tancament parcial. Àustria i Eslovènia han tancat les seves 

fronteres amb Itàlia i Portugal a tancat la seva frontera amb Espanya. França i Bèlgica han decretat el 

confinament de la seva població limitant la sortida de casa a motius laborals i de primera necessitat.  França, 

Bèlgica, Japó i Polònia han tancat tots els centres educatius i museus. EEUU ha declarat l’estat d’emergència 

i ha prohibit els vols provinents d’Europa, incloent el Regne Unit i Irlanda que si estaven permesos. Djibouti, 

Ghana, Haití, Kènia, Líbia, Marroc, Sèrbia, Tanzània i Tunísia també han tancat les fronteres o prohibit 

completament els vols provinents de la UE. Turquia ha tancat fronteres a persones provinents de nou Estats 

membres de la  UE i Rússia ha tancat fronteres amb Polònia i Noruega. I Singapur i Corea tenen mesures 

punitives per controlar que es respecti la quarantena. 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_520

