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Valoració de les dades de l’IPC d’abril de 2020 
 

CCOO de Catalunya denuncia que, malgrat l’escenari de 
‘deflació’, l’increment del preu de productes essen cials 
pressiona amb força la renda disponible de les llar s 
 
La caiguda de la inflació al mes d’abril comporta riscos evidents per l’economia, però és a més 
un miratge pel que fa la situació de les llars. La situació de confinament concentra les 
compres en productes essencials (carns, peix, fruita, verdura...) que han pujat 
considerablement de preu. La cistella de la compra es fa així menys accessible per a moltes 
llars que han vist reduïts els seus ingressos per no poder gaudir del seu salari i haver de 
cobrar una prestació, la qual cosa suposa un ingrés inferior. Però al marge d’aquestes 
persones treballadores on el sistema de protecció social ha funcionat, hi ha moltes llars on 
entra una prestació assistencial insuficient o bé no entra cap ingrés. Per a aquestes llars, 
l’increment del preu dels productes de primera necessitat empitjora la qualitat de la seva 
alimentació. 
 
A nivell metodològic cal destacar com, a conseqüència de la situació de confinament 
provocada per la COVID-19, no s’ha pogut recollir la informació de tots els preus que 
conformen la cistella de productes que habitualment es fa servir per calcular l’IPC. A més, s’ha 
recollit l’evolució dels productes de venda telemàtica, que poden tenir un impacte esbiaixat.  
 
A Catalunya  l’IPC interanual es situa en el -0,7%, set dècimes per sota de l’índex registrat el 
passat mes d’abril, que va ser del 0,0%, i al mateix nivell que l’indicador estatal, que també és 
del -0,7%. La dada és significativa ja que des de maig de 2016 no havíem registrat un índex 
tan baix. 
 
En termes interanuals, els productes que més baixen són aquells que tenen a veure amb 
l’important descens del preu del petroli, que ha arrossegat l’índex a aquest escenari de 
deflació. En concret, han baixat preus el transport (-7,4%, a causa de la baixada del preu dels 
carburants) i l’habitatge, amb una reducció del -5,7%, a causa del descens en el preu de la 
calefacció. En canvi, els productes que més s’han encarit han estat aquells relacionats amb el 
consum bàsic de les llars, com ara els aliments i begudes no alcohòliques, amb un increment 
del 3,9%. Cal entrar una mica més a fons en aquest grup de productes ja que les dades ens 
indiquen que les fruites fresques s’han encarit en un 12,8%, el peix (tant fresc com congelat) 
ha augmentat en un 9,3%, la carn de porc en un 8,2% i la carn d’au en un 5,0%. És a dir, que 
trobem que aquests productes de caràcter bàsic, el preu dels quals afecta la renda disponible 
de les llars i, especialment de les llars amb menys ingressos, s’han vist encarits de manera 
molt intensa. 
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A nivell de l’Estat,  l’IPC interanual es situa també en el -0,7%, set dècimes per sota de 
l’indicador del mes anterior i al mateix nivell que l’indicador per Catalunya. 
 
El grup de productes que més han contribuït a aquesta variació són els relacionats amb el 
petroli, que continua accentuant la tendència observada en els darrers mesos de disminució 
de preus. En aquest sentit, cal destacar el descens de preus del -18,1% dels combustibles 
líquids i del -5,8% dels preus de l‘electricitat. També destaquem com el transport ha reduït els 
seus preus en un -6,8%, a causa de la baixada de preu dels carburants. Tot i que cal 
interpretar la dada amb cautela, cal dir que l’habitatge ha vist un descens en els seus preus 
del -6,6%, a causa de la baixada de preus de la calefacció. 
 
D’altra banda, en el grup de productes inflacionaris trobem principalment els aliments i 
begudes no alcohòliques, que s’han encarit en un 4,0%, i del que ja hem comentat en l’apartat 
de Catalunya com alguns d’aquests productes de primera necessitat han vist augmentar de 
manera molt intensa el seu preu. Finalment, els productes relacionats amb la neteja de les 
llars també s’han encarit en un 1,2%. 
 
La inflació subjacent  estatal, que és aquella que no té en compte ni els aliments no 
elaborats ni el preu dels carburants i que, per tant, captura amb major fiabilitat l’estat real de 
l’economia, atès que evita les fluctuacions inherents al preu del petroli, es manté en l’1,1% per 
quart mes consecutiu. No presenta, doncs, variacions respecte el mes passat i es situa un 
punt i vuit dècimes per sobre de l’indicador general (que sí que incorpora el preu dels 
carburants), que, com hem vist, és del -0,7%. Això demostra com el comportament 
deflacionari que s’ha registrat aquest mes té a veure fonamentalment amb la caiguda del preu 
del petroli, que ha motivat caigudes de preus en aquells productes que són dependents del 
preu d’aquest producte.  
 
La taxa de variació anual de l’ICPH (Índex de Preus de Consum Harmonitzat  estatal), que 
mesura l’evolució dels preus seguint la mateixa metodologia per a tots els països de la zona 
euro és situa en el 0,4%, tres dècimes per sota de la registrada el mes anterior, que va ser del 
0,7%, amb la qual cosa s’aprecia com l’horitzó de descens de preus afecta al conjunt de 
l’eurozona. Tot i així veiem com l’afectació de la zona euro és menor que la registrada al 
nostre país que, recordem, és del -0,7% (7 dècimes per sota del mes passat) i per tant es 
situa en zona negativa i amb un major impacte en relació al mes anterior que el conjunt de la 
zona euro. 
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CCOO considera que: 
 

- L’horitzó de deflació que suggereixen les dades de l’IPC interanual al mes d’abril 
suposa un repte en tota regla. Reclamem urgentment mesures expansives en les 
polítiques fiscals i monetàries: per garantir el consum de les llars, per mantenir viu el 
teixit productiu i per facilitar les inversions que seran imprescindibles en un escenari de 
reactivació econòmica. 

- L’increment del preu de la cistella de la compra en productes alimentaris bàsics suposa 
un llast important per la renda disponible de les llars. Cal recordar que el 2019 un 
28,3% dels catalans i catalanes no podien fer front a una despesa imprevista de 700 
euros i un 28,1% arribava amb dificultat a final de mes. La variació dels preus 
comporta, per tant, renúncies en la qualitat de l’alimentació que són injustificables. 

- Aquest increment s’ha de situar en un marc de reducció dels ingressos de les llars, 
quan gairebé una de cada dues depèn avui d’una prestació contributiva o assistencial, 
que comporta una reducció important de la renda disponible i pressiona amb força les 
economies domèstiques. 

- Tot i la reducció del grup lligat a l’habitatge, aquest es deriva bàsicament de la reducció 
del preu del petroli, i com la pròpia administració reconeix, no reflexa l’evolució real dels 
lloguers. Malauradament, la reducció interanual del 5,7% del grup d’habitatge no 
reflecteix la realitat, marcada massa sovint per la insolvència. 
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Per tot això CCOO reclama: 
 

- Més agilitat en la tramitació de les prestacions per desocupació mitjançant una major 
flexibilitat que permeti gaudir de les prestacions a mesura que es vagin autoritzant en el 
marc d’una ‘nòmina contínua’. Cal millorar també la traçabilitat d’aquestes prestacions 
per part de les persones demandants per tal de garantir que puguin preveure i planificar 
els seus ingressos i despeses.  

- L’ampliació dels recursos disponibles per a la Renda Garantida de Ciutadania i dels 
col·lectius als quals s’adreça, donada l’emergència social que enfrontem. Això és 
especialment important si tenim en compte que el mercat de treball actualment no és 
capaç d’absorbir la demanda d’ocupació necessària i, per tant, una garantia d’ingressos 
mínima és absolutament imprescindible per la sostenibilitat de les llars i perquè actuï 
com a estabilitzadora automàtica de l’economia i contribueixi a sostenir la demanda. 

- Facilitat per millorar les condicions de producció en origen, especialment al sector 
primari (sector agrari, escorxadors, etc.). El sector primari ha de funcionar correctament 
per garantir el manteniment dels preus dels productes de consum bàsic i per això cal 
controlar que no es generin plusvàlues excessives en la distribució. 

- Reorientar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, recentment aprovats, 
perquè siguin capaços de donar resposta a les noves necessitats derivades de la 
COVID-19. Cal prioritzar l’atenció als col·lectius més vulnerables i la reactivació 
econòmica. 

 
 
 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 14 de maig de 2020 
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