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A data de 06/07/2019, darrera actualització, la xifra total de contagiats és de 11 418 475 arreu del món 

amb 533 958 morts, d’aquests casos confirmats 2 516 486 s’han produït els darrers 15 dies, 4 495 170 són 

casos actius i 6 552 602 persones  s’han recuperat. 

A data de 30 de juny de 2020, la Comissió ha aprovat una estratègia, de 30 mil milions d’euros, de préstecs 

subordinats per a donar suport a les empreses afectades pel brot de coronavirus. La mesura té per objectiu  

donar suporta l’accés a fons per a empreses de totes les mides per a poder continuar amb les seves 

activitats. La mesura estarà oberta a empreses actives a tots els sectors, amb excepció d’aquelles actives al 

sector financer. L’estratègia serà gestionada pel govern central, per administracions territorials i per altres 

autoritats de concessió d’ajudes, que seran qui concedirà directament els préstecs subordinats 

subvencionats. 

Per a grans empreses, els préstec subordinats no excediran dos terços de la despesa salarial o un 8,4% dels 

ingressos anuals el 2019, mentre que per a PIMES no superarà la despesa salarial o el 12,5% dels ingressos 

de 2019. Els preus dels préstecs subordinats és més alt que per a altres préstecs subvencionats normals per 

a reflectir la seva naturalesa que comporta més riscs. Com que la durada màxima dels préstecs subordinats 

serà de 7 anys, l’increment del marge de crèdit a causa de la subordinació també té com a addició un altre 

increment per a compensar la més llarga durada. Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 2 de juliol, la Comissió ha anunciat que prolonga la validesa de certes normes d’ajuda estatal que 

expirarien a finals de 2020. Després de consultar-ho amb els Estats membres, i en consideració del context 

de la crisi actual, ha decidit fer alguns ajustaments a normes existents amb la intenció de mitigar l’impactes 

econòmic i financer del coronavirus sobre les empreses. En aquest sentit, ha adoptat una nou Reglament 

modificant el Reglament general d’exempció per categories (GBER) i el Reglament de minimis, i una 

comunicació modificant set conjunts de directrius d’ajudes estatals i prolongant aquelles que d’altra manera 

expirarien el 31 de desembre de 2020. Les prolongacions són d’un i tres anys, algunes fins 2021 i altres fins 

2023.Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 2 de juliol, la UE ha adoptat un nou paquet d’assistència per a protegir migrants, estabilitzar 

comunitats locals i respondre a la COVID-19 al nord d’Àfrica. El paquet inclou 80 milions d’euros en nous 

fons i 30 milions d’euros redireccionats d’accions no contractades dins el marc del Fons d’Emergència per a 

Àfrica. Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 3 de juliol, la Comissió ha aprovat la mesura letona, de 250 milions d’euros, per a recapitalitzar 

airBaltic en el context del coronavirus. La mesura no superarà el mínim necessari per a garantir la viabilitat 

d’airBaltic i no anirà més enllà de la restauració de la posició de capital a abans de la pandèmia. L’Estat rebrà 

una remuneració apropiada per a la inversió i hi ha mecanismes addicionals per a incentivar que l’empresa 

compri la participació d’equitat de l’Estat si no s’ha fet després de cinc i set anys. Per a més informació feu 

clic aquí. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1242
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/prolongation_gber_deminimis_en.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/prolongation_sa_guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1244
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1274

