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Tipus d’interès

Euribor 1 a -0,403

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 100.525,500 251,00

CAC 40 5.067,930 16,05

COLCAP (Col mbia) 1.196,640 -3,01

DAX 13.217,670 24,01

Dow Jones 28.098,750 105,42

Eurostoxx 50 3.332,260 15,47

FTSE 100 6.105,540 79,29

FTSE MIB 19.956,950 163,15

Ibex 35 7.036,000 84,90

Preu Var.

IGPA ( ile) 18.847,410 19,09

Latibex 3.694,200 72,10

Merval (Argentina) 44.169,210 -444,87

Mexbol (M xic) 36.881,990 547,10

Nasdaq 100 11.466,210 188,45

Nasdaq Comp. 11.216,000 159,35

Nikkei 225 23.454,890 -104,41

S&P 500 3.413,740 30,20

Stoxx 50 3.009,300 21,73

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 99,750 98,50 100,10 0,75 0,76 6,34

ACERINOX 6,826 6,79 6,88 0,01 0,09 -32,05

ACS CONST. 21,050 20,97 21,27 -0,06 -0,28 -40,95

AENA 122,500 120,50 123,40 1,60 1,32 -28,15

ALMIRALL 9,850 9,58 9,88 0,27 2,82 -32,72

AMADEUS IT 50,260 49,14 50,48 0,53 1,07 -30,96

ARCEL.MITTAL 10,878 10,70 10,89 0,08 0,74 -30,36

B. SABADELL 0,359 0,36 0,37 -0,02 -4,04 -65,51

BANKIA 1,379 1,35 1,40 -0,00 -0,07 -27,49

BANKINTER 4,446 4,44 4,54 -0,09 -2,07 -31,94

BBVA 2,413 2,40 2,48 -0,08 -3,09 -51,58

CAIXABANK 2,017 1,99 2,04 -0,00 -0,10 -27,91

CELLNEX TELECOM 52,900 51,38 53,00 0,92 1,77 47,96

CIE AUTOMOT. 14,680 14,63 14,93 -0,15 -1,01 -30,36

ENAGAS 20,430 20,18 20,53 0,13 0,64 -10,16

ENCE 2,542 2,47 2,56 0,04 1,44 -30,74

ENDESA 23,780 23,40 23,92 0,59 2,54 -0,04

FERROVIAL 22,350 21,80 22,65 0,45 2,05 -17,13

GRIFOLS 24,440 23,63 24,73 0,92 3,91 -22,24

IBERDROLA 10,675 10,54 10,73 0,12 1,18 16,29

INDITEX 23,880 23,12 24,09 1,17 5,15 -24,07

INDRA A 6,895 6,76 6,92 0,09 1,32 -32,27

INM.COLONIAL 6,910 6,79 6,91 0,06 0,88 -38,83

INT.AIRL.GRP 1,438 1,41 1,49 -0,02 -1,30 -69,95

MAPFRE 1,533 1,52 1,55 -0,01 -0,84 -35,04

MASMOVIL 22,400 22,34 22,44 0,02 0,09 10,13

MELIA HOTELS 3,322 3,30 3,42 -0,07 -2,06 -57,74

MERLIN PROP. 7,055 6,92 7,09 0,12 1,66 -44,84

NATURGY 17,280 16,93 17,39 0,33 1,92 -22,86

RED ELE.CORP 16,390 16,09 16,46 0,13 0,80 -8,56

REPSOL 6,452 6,22 6,48 0,19 2,97 -53,68

SANTANDER 1,794 1,78 1,82 -0,02 -1,11 -51,91

SIEMENS GAMESA 22,540 22,19 22,74 0,32 1,44 44,16

TELEFONICA 3,283 3,22 3,29 0,00 0,09 -47,28

VISCOFAN 58,850 57,90 59,30 0,60 1,03 24,95

Divises
Preu Var.% 

$ EU 1,185 -0,15

en 124,990 0,36

0,921 0,29

Franc Su 1,076 0,13

Corona Sueca 10,411 -0,05

$ Canad 1,563 0,02

$ Austr lia 1,623 0,29

Petroli

Brent 21 d 40,20

Metalls

Or 1.952,9

La multiplicació dels contagis i
el consegüent «efecte dissuasiu»
sobre el turisme i els nivells de
confiança han agreujat l’impacte
de la crisi en l’economia. Funcas
estima una contracció de l’econo-
mia espanyola del 13% el 2020, 3,2
punts per sobre de l’anterior pre-
visió. 
La pandèmia provocarà també

conseqüències socials «molt no-
tables», amb una taxa d’atur pre-
vista del 19,9% per al quart trimes-
tre d’aquest any. L’increment de la
despesa pública i la caiguda de la
recaptació també tindran un im-
pacte en el dèficit públic, que su-
perarà el 12% del PIB el 2020. Així
mateix, Funcas preveu un impac-
te «limitat» dels fons europeus i
reclama mesures «estructurals»
per augmentar la productivitat i
evitar el risc de divergència amb
Europa.
La rebaixa de les previsions

s’explica per la «crisi del turisme»
i la major incertesa sobre la de-
manda interna. Tot i les dades ne-
gatives previstes per al conjunt de
l’any, la institució preveu una taxa
de creixement de l’11,5% en el ter-
cer trimestre, que suposaria la re-
cuperació del 40% de l’activitat
perduda en els dos trimestres an-
teriors. El rebot estimat en la part
final de l’any s’allargarà fins al
2021, amb previsions de creixe-
ment de l’economia del 7,9%. 
Tot i això, l’any vinent el PIB

serà un 3,9% interior al nivell re-
gistrat abans de la pandèmia i la
recuperació total no es preveu fins

al 2023 o, fins i tot, 2024. 
Pel que fa al mercat laboral, la

institució preveu una taxa d’atur
del 19,9% per a l’últim trimestre
d’aquest any i un 17% per al con-
junt de 2020.
«És una dada negativa però sig-

nificativament menys desfavora-
ble que en altres recessions pels
ERTO i el repartiment de la feina»,
va assegurar ahir el director gene-
ral de Funcas, Carlos Ocaña, en la
roda de premsa telemàtica per
presentar les previsions de la tar-
dor per a l’economia espanyola
2020-2021. 
El 2021, la taxa d’atur descendi-

rà del pic assolit a finals d’aquest
any fins a un 16,2%. D’aquesta
manera, a finals de l’any vinent hi
haurà 600.000 aturats més que
abans de la crisi. 

Per altra banda, l’increment de
la despesa pública, estimada en
26.000 milions d’euros, i la caigu-
da de la recaptació, de 72.000 mi-
lions, tindran un impacte en el dè-
ficit públic, que superarà el 12%
del PIB aquest any. 
El 2021, es produirà una reduc-

ció «essencialment cíclica» del
dèficit, fins al 8%. El deute públic
s’estancarà al voltant del 120% del
PIB. Més enllà de l’impacte a curt
termini de la pandèmia en l’eco-
nomia espanyola, Funcas ha ad-
vertit del «risc de desvinculació»
d’Espanya respecte a Europa a
llarg termini. L’Estat és una de les
economies europees amb una
contracció de l’activitat més acu-
sada a causa del pes del turisme i
altres serveis especialment afec-
tats per la crisi. 

ACN MADRID

Funcas empitjora 3,2 punts
les previsions i estima una
caiguda del PIB del 13% 
La institució preveu un impacte «limitat» dels fons europeus en l’economia
espanyola i reclama mesures estructurals i augmentar la productivitat

ARXIU/ACN

La caiguda del turisme ha tingut un gran impacte econòmic

ACNBARCELONA

El 70% del parc residencial de
Catalunya està envellit i té més de
40 anys (construccions d’abans
del 1980). Per donar resposta a les
necessitats d’aquest parc d’habi-
tatge antic, el Govern i 14 ens tèc-
nics i municipalistes han engegat
l’elaboració del Pacte Nacional
per a la Renovació Urbana. «Serà
el marc de referència on consen-
suar les polítiques de rehabilitació

urbana els propers anys, integrant
vessants com la sostenibilitat,
l’eficiència energètica, la mobili-
tat associada a les noves tecnolo-
gies o els nous instruments de co-
governança», enumera el secreta-
ri d’Agenda Urbana i Territori,
Agustí Serra. El Pacte Nacional
per a la Renovació Urbana està
previst que vegi la llum durant la
primavera del 2021.
«El procés de treball és molt

ambiciós perquè estem en un
moment d’emergència. Volem
posar al més aviat possible aquest
pacte a disposició dels diferents
sectors i governs per aplicar-lo
amb urgència a les nostres ciutats
i territoris», continua Serra, que

juntament amb la degana del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya (COAC), Assumpció
Puig, va presidir ahir la reunió del
consell estratègic del Pacte Nacio-
nal per a la Renovació Urbana. En
la trobada es va aprovar el primer
document de treball i el Govern i
els 14 ens tècnics i municipalistes
que l’integren –entre els quals
l’Associació de Promotors de Ca-
talunya, el Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya o el
Col·legi d’Administradors de Fin-
ques- han signat la Declaració per
un PNRU. Així, neix el procés
d’elaboració del document, que
vol ser un marc de referència con-
sensuat entre els diferents actors.

El 70% del parc residencial 
està envellit i té més de 40 anys 
Govern i tècnics preveuen
tenir a punt l’any que ve el
Pacte Nacional per a la
Renovació Urbana

ECONOMIA
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