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SITUACIÓ DEL COVID-19 

Data: 15/06/2020 
Àmbit: Salut, Crisis 

A data de 15/06/2019, darrera actualització, la xifra total de contagiats és de 7 882 230 arreu del món amb 

433 259 morts, d’aquests casos confirmats 1 745 178 s’han produït els darrers 15 dies, 3 441 552 són casos 

actius i 3 141 273 persones  s’han recuperat. 

A data 10 de juny, la Comissió i l’alt representant estan avaluant les mesures per lluitar contra la 

desinformació en torn a la pandèmia de coronavirus. La Comunicació Conjunta analitza la resposta 

immediata i proposa accions concretes que es poden posar en marxa ràpidament.  

A data 11 de juny, la Comissió ha recomanat als Estats membres de Schengen i als seus associats aixecar els 

controls a les fronteres interiors el 15 de juny i prorrogar la restricció temporal dels viatges no essencials a la 

UE fins al 30 de juny de 2020, i ha anunciat com es procedirà per a aixecar de manera progressiva aquesta 

restricció. 

Donat que la situació sanitària a alguns tercers països encara és crítica, la Comissió no proposa en aquest 

moment una suspensió general de la restricció de viatge. La restricció s’haurà d’aixecar per aquells països 

que els Estats membres seleccionin conjuntament atenent a una sèrie de principis i de criteris objectius, com 

la situació sanitària, la capacitat d’aplicar mesures de contenció durant els viatges i consideracions de 

reciprocitat. 

En cas que els països per als que es manté la restricció, la Comissió proposa ampliar les categories de 

viatgers autoritzats, per tal d’incloure, per exemple, als estudiants internacionals. La Comissió també ha 

proporcionat orientacions als Estats membres per garantir que es reprenguin les tramitacions de visats a 

l’estranger de manera coordinada amb l’aixecament gradual de les restriccions de viatge.  

A data 11 de juny, el Banc Europeu d’Inversions ha anunciat que proporcionarà a BioNTech fins a 100 milions 

d’euros en finançament de deute per al desenvolupament i la fabricació de vacunes contra la COVID-19. 

L’acord també permetrà a la companyia ampliar la seva capacitat de fabricació per subministrar la vacuna 

ràpidament a tot el món, baix el seu propi risc mentre els estudis clínics estan en curs.  

BioNTech es va convertir en la primera companyia europea en ingressar a les proves clíniques. El seu 

programa de desenvolupament per a BNT162 és un dels programes de desenvolupament més amplis a nivell 

mundial, amb quatre vacunes candidates que es proven en paral·lel. Les vacunes d’ARNm consisteixen en 

material genètic, anomenat ARN missatger, que proporciona instruccions perquè una cèl·lula humana 

produeixi una proteïna diana, o immunògens, que activa la resposta immune del cos contra el virus 

respectiu. Les vacunes ARNm són una nova classe potent de desenvolupament de vacunes amb potencial 

per alta versatilitat i propietats de seguretat favorables. 

La inversió del deute del BEI es desemborsarà en dos trams de 50 milions d’euros cada un, recolzats pel Fons 

Europeu d’Inversions Estratègiques. També es beneficia d’InnovFin Risk Sharing for Corporate Research amb 

el suport d’Horitzó 2020. 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1006
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1006
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1035
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1034

