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Valoració de les dades de l’IPC de maig de 2020 
 

CCOO de Catalunya reclama més diàleg i més inversió per 
fer front a l’emergència social i econòmica que ens 
confronta amb un escenari de deflació 
 
El mes de maig s’ha mantingut la caiguda de l’IPC fins a un 1% interanual, tot i que la inflació 
subjacent (que no incorpora el preu del petroli i dels aliments no elaborats) no s’ha vist 
alterada i roman per tercer mes consecutiu en l’1,1%. Aquesta situació requereix urgentment 
de polítiques socials i econòmiques que garanteixin el poder adquisitiu de la població i que 
facilitin els recursos necessaris per poder reactivar el teixit productiu. Un horitzó de deflació en 
el marc d’un deute públic creixent comporta riscos evidents que necessiten una intervenció 
decidida per part dels governs i de les administracions. 
 
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 (s’ha hagut 
d’estimar el preu de prop del 20% de productes). A més, s’ha recollit l’evolució dels productes 
de venda telemàtica, que poden tenir un impacte esbiaixat. 
 
A Catalunya l’IPC interanual és de -1,0%, tres dècimes per sota del mes anterior (-0,7%) i 
situant-se una dècima per sota de l’indicador estatal, que és del -0,9%. Es tracta d’una dada 
molt significativa atès que no tenim registre estadístic d’un índex tan baix ja que, com a molt, 
havia arribat a -0,9%. 
 
En termes interanuals destaquem que els productes que més baixen el seu preu són aquells 
que tenen a veure amb el descens del preu del petroli, que ha arrossegat l’índex a aquest 
escenari de deflació. En concret, destaquem el descens de -8,6% en els preus del transport (a 
causa de la baixada del preu dels carburants) així com l’habitatge, que ha vist descendir els 
seus preus en un -5,4% (per la influència del preu de l’electricitat). D’altra banda, quant als 
productes que han vist encarir-se podem destacar els aliments i begudes no alcohòliques, 
amb un increment respecte l’any anterior del 3,4%. 
 
A nivell de l’Estat, l’IPC interanual és de -0,9%, dues dècimes per sota del passat mes d’abril 
(-0,7%) i una dècima per sobre de l’indicador per Catalunya (-1,0%). 
 
A nivell interanual també podem destacar que el grup de productes que més han contribuït a 
aquest descens de l’índex són el transport (-8,0%) i l’habitatge (-6,0%), a causa de la 
influència del descens del preu del petroli. En canvi, els productes que més s’han encarit han 
estat, igual que en el cas de Catalunya, els aliments i begudes no alcohòliques, que han vist 
incrementar el seu preu en un 3,5%. 
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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 per tercer 
mes consecutiu en l’1,1%. No presenta doncs variacions respecte el mes passat i es situa dos 
punts per sobre de l’indicador general (que sí que incorpora el preu dels carburants), que, com 
hem vist, és del -0,9%. 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 
descensos molt importants 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, es situa en el -0,9%, dues dècimes per sota de la registrada el mes anterior, que va ser 
del -0,7%. En canvi, els països que formen part de l’eurozona es situen en un 0,1% (dues 
dècimes per sota del mes passat). Tot i que veiem com l’escenari deflacionari s’estén pel 
conjunt de la zona euro, el cert és que el nostre país es troba més afectat i, no només 
presenta un índex de signe negatiu sinó que, des de març d’enguany, va eixamplant el 
diferencial que mantenia amb els països de l’eurozona. 
 

 
 
CCOO considera que: 
- La deflació de l’1% al mes de maig i l’estabilitat de la inflació subjacent és compatible amb 
l’encariment d’elements centrals en la despesa corrent de les persones treballadores, com són 
els aliments no elaborats o el preu de l’habitatge que el primer trimestre va pujar un 3,2% 
segons l’IPC. Mantenir la capacitat adquisitiva dels treballadors és una important garantia 
d’estabilitat macroeconòmica quan el sector exterior està aturat en gran mesura. 
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- Aquesta demanda està prou afeblida per la minva d’ingressos d’aquells que reben una 
prestació que en molts casos aporta una 70% de la renda salarial, però encara més de qui 
depèn d’una prestació assistencial o no rep en l’actualitat cap ingrés. Donat que el caràcter de 
la crisi és doble, tant pel costat de la demanda com de l’oferta, les polítiques per contenir 
l’impacte en la demanda i per tant en la renda disponible de les llars tenen una importància 
central. 
 

- Davant un escenari deflacionari, són inajornables mesures expansives en les polítiques 
fiscals i monetàries, i un especial l’impuls de les polítiques públiques, ja sigui mitjançant 
inversions que tinguin un efecte tractor sobre el teixit productiu, com incidint en les capacitats i 
competències de les persones treballadores. 
 
 
Per tot això CCOO reclama: 
- L’evolució del mercat de treball i dels sectors productius requereix d’una monitorització 
permanent que aprofiti els recursos (observatoris...) existents per definir amb precisió els 
escenaris de represa i l’afectació als sectors i territoris pel que fa el teixit productiu i 
l’ocupació. 
 

- Aquesta prospectiva ha de servir de base per un pla de reactivació que s’ha de concertar en 
el marc del Consell del Diàleg Social i de la seva Comissió de Seguiment i que ha de tenir 
com a primera prioritat la reorientació immediata dels pressupostos per atendre l’emergència 
social i facilitar la reactivació del teixit productiu. No podem esperar al juliol. 
 

- Per primera vegada en la història recent, l’economia ha caigut més (4,2%) en el primer 
trimestre que l’ocupació (0,8%). Això es deu en bona mesura als Expedients de Regulació 
Temporal de l’Ocupació (ERTO) de força major i d’altres que han permès salvaguardar les 
rendes i bona part del teixit empresarial, especialment pimes. Aquest recurs ha de mantenir-
se fins que es recuperi la normalitat al teixit productiu 
 

- Calen més recursos per gestionar les prestacions per desocupació que, pel seu abast, han 
saturat el servei públic d’ocupació estatal, però també per l’INSS (Institut Nacional de 
la Seguretat Social) que ha de gestionar en la primera fase l’Ingrés Mínim Vital. Les retallades 
del passat, l’obsolescència dels equipaments informàtics i la càrrega de treball han conformat 
una tempesta perfecta que tan sols es solucionarà amb més inversió i més contractacions. 
 
 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 12 de juny de 2020 
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