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

CCOO de Catalunya reclama pressupostos per transitar 
cap a una societat més cohesionada i reforçar un teixit 
econòmic d’alt valor afegit 
 
Les dades de l’IPC del mes de gener ens situen davant un escenari de creixement de la 
inflació moderat, tant a Catalunya com a nivell de l’Estat. Aquest escenari presenta 
oportunitats per al creixement econòmic a través de l’estímul de la demanda interna, ja sigui a 
través del consum domèstic, de la inversió privada, com de la inversió pública. Aquesta 
despesa pública haurà de ser vehiculada necessariament a través d’uns nous pressupostos 
que tinguin caràcter social i apostin per l’enfortiment d’un teixit productiu d’alt valor afegit. 
 
A Catalunya l’IPC interanual es situa en l’1,2%, tres dècimes per sobre del mes anterior i 
situant-se una dècima per sobre de l’indicador estatal, que és de l’1,1%. 
 
En termes interanuals destaquem l’increment de productes bàsics com ara el transport, que 
s’ha encarit un 4,1%, o els aliments i begudes no alcohòliques, que han incrementat els seus 
preus en un 2,1%. A més distància, augmenten preus, en relació al mateix mes de l’any 
anterior, l’ensenyament (1,2%) i el vestit i calçat (1,1%). 
 
La variació de preus experimentada a Catalunya en relació al mes passat és de -1,0%. El grup 
de productes que més ha contribuït a aquesta lleu reducció de preus és, amb molta diferència, 
el vestit i calçat, que ha disminuït preus respecte al mes passat de desembre en un -15,%, a 
causa de l’inici de la campanya de rebaixes d’hivern. 
 
A nivell de l’Estat, l’IPC es situa en l’1,1%, una dècima per sota de l’indicador per Catalunya i 
tres dècimes per sobre de la taxa registrada el mes anterior. Els productes que més han 
contribuït a aquesta taxa són els aliments i begudes no alcohòliques, que pugen fins el 2,0%, i 
el vestit i calçat (1,1%). També incideix l’habitatge, que, malgrat presentar una taxa negativa 
del -3,5%, fa una aportació important al creixement de la taxa perquè l’any passat aquesta era 
molt superior. 
 
La variació mensual de l’IPC estatal és de -1,0%, nou dècimes per sota del mes anterior        
(-0,1%). En aquest grup podem destacar el descens dels preus del vestit i calçat (amb una 
variació negativa de -15,3%, a causa de la temporada de rebaixes), i d’aquells productes 
relacionats amb l’oci i cultura, que baixen en un -2,1%. En sentit contrari, s’incrementen en 
l’1,0% els preus de l’habitatge. 
 
La inflació subjacent, que és aquella que no té en consideració ni els aliments no elaborats 
ni el preu dels carburants i que, per tant, captura amb més fiabilitat l’estat real de la situació 
econòmica, es manté per cinquè mes consecutiu en l’1,0%, situant-se una dècima per sota de 
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la taxa general. Es demostra així la tendència a l’estabilitat de preus en l’economia del país, 
quan aïllem aquells productes que, pel seu comportament més volàtil, sovint alteren l’índex 
general i poden distorsionar la interpretació. 
 
En relació a la taxa de variació anual de l’ICPH (Índex de preus de consum harmonitzat), 
que mesura l’evolució de preus seguint la mateixa metodologia per a tots els països de 
l’eurozona, tot i facilitant la comparativa entre països, aquesta ha estat de l’1,1%, tres dècimes 
per sobre del mes passat i tres dècimes per sota de la taxa per la zona euro, que, amb valors 
avançats (encara no definitius), és de l’1,4%. 
 

 
 
CCOO considera que: 
 
- L’increment de productes de caràcter bàsic, com ara el transport o els aliments i begudes no 
alcohòliques, registrat el passat mes de gener, afecta especialment a aquelles persones i 
famílies amb rendes més baixes. El motiu és que aquests béns formen part de la cistella 
habitual de compra de les famílies i, d’aquesta manera, l’increment del preu d’aquests béns 
bàsics podria neutralitzar els darrers increments salarials aconseguits. 
 
- Les darreres millores aconseguides quant al Salari Mínim Interprofessional no han afectat la 
inflació, atès que aquesta es manté en nivells encara continguts i presenta un comportament 
similar al de la zona euro. A més, el fet que la inflació subjacent es mantingui per cinc mesos 
consecutius amb una taxa de l’1,0% evidencia que els darrers augments salarials no han estat 
inflacionaris. De fet, encara hi ha recorregut per a més increments que serien útils per 
estimular la demanda interna, tal com recomana la Comissió Europea i d’altres organismes 
internacionals. 
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- L’actual escenari econòmic, de desacceleració moderada, comporta algunes oportunitats 
que no han de ser desaprofitades. La política monetària de baixos tipus d’interès ha de 
facilitar la inversió i el consum però per sí sola no és suficient i és necessari un lideratge públic 
quant a inversió, especialment en polítiques industrials i socials, que s’ha d’ implementar amb 
polítiques fiscals adequades.  
 
 
Per tot això CCOO reclama: 
 
- Nous pressupostos a la Generalitat de Catalunya. Aquests pressupostos necessariament 
hauran de ser expansius a dos nivells: d’una banda, apostant per la millora de la cohesió 
social i la igualtat, reforçant mesures socials com la Renda Garantida de Ciutadania i les 
polítiques de suport a la dependència. D’aquesta manera s’haurà de fer front a la creixent 
desigualtat i la pèrdua de benestar ocasionada per les polítiques amb les que es va afrontar la 
crisi econòmica. Per altra banda, els pressupostos també han de tenir una vessant de caràcter 
econòmic i industrial en què s’aposti per donar robustesa al teixit productiu i s’aposti per una 
economia d’alt valor afegit. En aquest sentit cobren especial importància les polítiques de 
promoció i millora de la Formació Professional (FP), infraestructures, innovació, etc. 
 
- Impulsar les polítiques industrials, tot tenint present els acords presos dins del marc del 
Pacte Nacional per a la Indústria, consensuat entre el Govern de Catalunya i les 
organitzacions sindicals i patronals més representatives. Tanmateix demanem la renovació 
d’aquest pacte, que finalitza enguany, amb un horitzó temporal a llarg termini que permeti 
treballar amb polítiques de llarg recorregut i no subjectes als cicles electorals. 
 
- Continuar impulsant l’augment salarial dins del marc de la negociació col·lectiva, atès que 
aquests augments ens han de servir per a continuar impulsant la demanda interna, que és ja 
el motor de l’economia tal i com assenyalen les anàlisis del Departament de Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya així com d’altres organismes 
internacionals. 
 
- Continuar desplegant polítiques d’habitatge que donin resposta a la situació d’emergència 
habitacional que viu el país. Tot i valorar positivament el nou Decret llei de mesures urgents 
per millorar l’accés a l’habitatge, aprovat a finals de desembre, creiem necessària una nova 
Llei d’Habitatge així com un Pacte Nacional per a l’Habitatge que incorpori nous instruments 
per facilitar l’accés a l’habitatge al conjunt de la ciutadania. 
 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 14 de febrer de 2020 
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