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■ Les pensions suposaran el 14,2% 
del PIB del 2050, segons l’Airef

L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal 
(Airef) calcula que la despesa en pensions l’any 
2050 equivaldrà al 14,2% del producte interior 
brut (PIB) de l’Estat, 3,3 punts més que ara. 
L’envelliment de la població farà que la taxa de 
dependència passi del 26% actual al 53% d’aquí 
tres dècades; per tant, hi haurà dos cotitzants per 
cada pensionista. Aquesta taxa es calcula dividint 
la població més gran de 66 anys entre la que en té 
de 16 a 66. L’Airef creu que retardar dos anys 
l’edat efectiva de jubilació i ampliar el còmput de 
càlcul de la prestació de 25 a 35 anys pot contenir 
la despesa un 1,4 per cent del PIB.

enbreu

Les empreses no financeres van tancar el primer 
semestre de l’any amb una caiguda de guanys del 
69% respecte al mateix període de l’any passat, 
segons dades del Banc d’Espanya. El descens 
respon a les mesures adoptades per fer front a la 
pandèmia del coronavirus. Hi va haver una brusca 
contracció d’ingressos ordinaris i del nivell de 
rendibilitat, cosa que va fer que el resultat net 
final presentés un valor agregat brut (VAB) 
negatiu, cosa que no passava des del 2002.  

Per sectors, hi va haver disminucions del VAB 
de fins al 37% en el teixit industrial, principalment 
en fabricació de material de transport i indústria 
química. En el comerç i l’hostaleria la caiguda va 
ser superior al 20%. On menys es va notar el cop 
va ser en el sector energètic (-5%) i en informació 
i comunicacions (-13,5%). Pel que fa a l’ocupació, 
en total va caure un 5%.

■ El benefici de les empreses cau  
un 69% el primer semestre

Els viatges dels residents de l’Estat van caure un 
82% d’abril a juny pels efectes del confinament 
per la pandèmia de covid-19. Segons dades de 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en 
comparació amb els mateixos mesos del 2019, els 
espanyols van fer 9 milions de desplaçaments, la 
pràctica totalitat (el 98%) sense travessar cap 
frontera. El 90% dels viatges van ser amb vehicle 
privat, quinze punts més que el segon trimestre 
del 2019. En canvi, el transport aeri va significar el 
2,1% dels viatges, gairebé deu punts menys. Els 
catalans van ser els quarts que van limitar més els 
desplaçaments. 

■ Els espanyols van viatjar un 82% 
menys a causa del confinament 
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ACN

ARA_BARCELONA. Els treballadors 
d’Acciona van bloquejar ahir a la 
matinada, entre les 5 i les 8, l’en-
trada de la fàbrica de Nissan a la 
Zona Franca per protestar per 
l’ERO, que afecta els 500 treballa-
dors que treballaven subcontrac-
tats a l’empresa automobilística. 
La protesta es va produir tres dies 
després del final sense acord del 
període de consultes. La plantilla 
ha denunciat que se sent “desem-
parada” enmig del conflicte i vol 
pressionar Nissan i Acciona per-
què arribin a un acord. 

Nova protesta 
dels empleats 

d’Acciona
Bloquejen l’accés a Nissan per l’ERO 

que afecta 500 treballadors

Les hipoteques per comprar pisos 
cauen un 22% al juliol a Catalunya

Madrid va assolir els 733 milions 
d’euros, un 27% menys que al juny 
i un 22% menys que a l’agost de 
l’any passat. 

Un 9% menys durant el 2020 
Malgrat que la caiguda de les hipo-
teques a Catalunya sembla que fre-
na, el cert és que el nombre 
d’aquests crèdits entre el gener i el 
juliol és un 9% inferior al mateix pe-
ríode de l’any anterior. En el con-
junt de l’Estat, la caiguda en el ma-
teix període ha sigut superior, de 
més del 10%. Dins de Catalunya, la 
província de Barcelona, amb 3.480 
hipoteques signades, és on menys 
van caure respecte a fa un any  
(-18%). A Girona, el descens va ser 

del 29%, a Lleida del 34% i a Tarra-
gona del 42%. 

Els responsables d’estudis dels 
principals portals coincideixen a 
destacar que les dades mostren les 
dificultats del sector. Per a Ferran 
Font, de Pisos.com, “l’afectació en 
l’activitat de la llei hipotecària del 
2019 s’ha vist agreujada per la crisi 
provocada pel coronavirus, que se-
gueix arrossegant el sector a una in-
estabilitat que no és propícia per 
comprar habitatge ni contractar hi-
poteques”. El responsable d’hipote-
ques d’Idealista, Juan Villén, augu-
ra que, tot i una certa recuperació, 
“la dada de final d’any serà, segura-
ment, una caiguda rellevant respec-
te del 2019”.e

Una immobiliària tancada, en una imatge d’arxiu. A la demarcació  
de Barcelona la caiguda interanual d’hipoteques és del 18%. PERE VIRGILI

El mercat català reacciona abans que l’espanyol a la pandèmia
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La pandèmia, i concretament el con-
finament i l’estat d’alarma, també 
han colpejat el mercat de l’habitat-
ge. Ho demostra el comportament 
de les hipoteques que es contracten 
per comprar pisos. Al conjunt d’Es-
panya, però, el mercat continua de-
primit, mentre que a Catalunya hi ha 
senyals de recuperació. 

Segons les dades publicades per 
l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE), al Principat es van signar al 
juliol 4.400 hipoteques sobre habi-
tatges, un 22% menys que el mateix 
període de l’any passat, però un 6% 
més que al juny. En el conjunt de 
l’Estat, en canvi, es van signar 
26.014 hipoteques sobre habitatges, 
un 23% menys que fa un any i un 3% 
menys que al juny. 

Passa el mateix amb la quantitat 
de préstecs hipotecaris sobre habi-
tatges. A Catalunya el capital de crè-
dit hipotecari al juliol va assolir els 
732 milions d’euros, un 13% menys 
que un any enrere, però un 10% més 
que al juny. En canvi, en el conjunt 
d’Espanya el capital prestat va su-
mar 3.442 milions d’euros, un 16% 
menys que fa un any i un 2% menys 
que el mes anterior. 

Els símptomes de certa recupe-
ració a Catalunya contrasten no no-
més amb les xifres de l’Estat, sinó 
especialment amb l’altre mercat 
principal de l’habitatge a Espanya, 
el de Madrid. A la comunitat on go-
verna Isabel Díaz Ayuso les xifres 
són molt pitjors, ja que el nombre 
d’hipoteques contractades al juliol 
va ser de 3.833, quasi un 25% menys 
que al juny i un 28% menys que a 
l’agost de l’any passat. I el capital del 
crèdit concedit a la Comunitat de 
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