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

CCOO de Catalunya recorda que els reptes econòmics i 
socials reclamen consensos forts i voluntat política més 
enllà del calendari electoral 
 
La darrera dada de l’IPC anual, amb una caiguda fins el -1,1% anual aprofundeix la tendència 
a la deflació de l’economia catalana en un context que esdevé preocupant. La contracció de 
l’economia catalana al tercer trimestre va ser del 9,1%, pesant especialment la situació als 
serveis d’allotjament, transport, activitats artístiques, restauració i serveis d’oci. El descens 
històric del consum de les llars al segon trimestre (-26,3%) i de la formació bruta de capital     
(-22,7%) han millorat tan sols parcialment a l’estiu, en una temporada que ha estat fluixa, i ha 
situat l’ocupació un 4% per sota de les dades del tercer trimestre del 2019. Si al principi de la 
crisi de la COVID-19 els preus queien pel efecte de la davallada dels preus energètics, a partir 
de juny s’han traslladat també a la inflació subjacent, que no incorpora l’evolució d’aquests ni 
tampoc dels aliments sense elaborar. La inflació subjacent venia ja d’un escenari de 
moderació per la contenció en el consum privat i l’estancament dels salaris fins l’any 2018. A 
partir d’aquesta data la millora significativa de l’SMI i l’assoliment dels objectius marcats a la 
negociació col·lectiva van permetre recuperar poder adquisitiu i reforçar l’estructura de 
demanda fins la davallada per la COVID-19. En aquests moments, la contracció de les rendes 
i l’estalvi preventiu reforcen la tendència a la deflació, especialment quan una part important 
de la despesa es vessa en uns lloguers amb preus inalterats i un increment significatiu dels 
aliments bàsics. En aquest escenari, la prioritat rau en assolir consensos forts per a definir i 
executar polítiques fiscals expansives que facilitin la recuperació de les rendes i inversions de 
futur en el nostre teixit productiu.  
 
A Catalunya l’IPC interanual és de -1,1%, sis dècimes per sobre del mes passat (-0,5%) i, 
situant-se tres dècimes per sota de l’indicador estatal, que és de -0,8%. És l’índex més baix 
registrat en tot el període de deflació (caiguda general del preus dels béns i serveis) que va 
començar a l’abril, fa ja set mesos. 
 
De l’anàlisi de la composició de la cistella de productes podem destacar que els productes 
amb índexs més negatius i, per tant, més deflacionaris  han estat el transport (-5,5%), les 
comunicacions (-4,2%) i l’ensenyament (-4,1%). Quant als productes que incrementen el seu 
preu, podem destacar els aliments i begudes no alcohòliques, que, igual que el mes passat, 
s’encareixen en un 2,5%. De la mateixa manera, el vestit i calçat s’incrementa en l’1,0%. És 
important destacar que l’increment d’aquest tipus de productes bàsics té una especial 
afectació en la renda disponible de les llars, especialment d’aquelles que tenen menors 
ingressos ja que han de dedicar una major proporció de la seva renda a adquirir aquests 
béns, dels quals no es pot prescindir. 
Hem de fer notar que el descens de preus en el transport evidencia la seva dependència amb 
el petroli, la baixada continuada del preu del qual porta mesos influint en la caiguda del preu 
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d’aquests conjunt de productes. D’altra banda, la reducció de preus en les comunicacions té a 
veure amb la baixada de preus en telefonia, en comparació a l’any passat. 
 
A nivell de l’Estat, l’IPC interanual es situa en el -0,8%, quatre dècimes per sota de l’índex 
del mes anterior (-0,4) i tres dècimes per sobre de l’indicador per Catalunya (-1,1%). 
El comportament dels preus en els diversos productes que conformen la cistella no presenta 
diferències significatives de la situació que hem descrit pel cas de Catalunya. En el grup de 
productes més deflacionaris destaquem el transport (-5,1%), els serveis de comunicació         
(-4,2%) i l’habitatge (-3,6%). Els motius són els que hem explicat abans en l’apartat de 
Catalunya. 
Per altra banda, els producte que més s’han encarit, en relació al mateix període de l’any 
passat, també són els aliments i begudes no alcohòliques, que incrementen en un 2,3% i el 
vestit i calçat (1,0%). Com hem destacat abans, l’increment de preus en aquests productes 
redueix la renda disponible de les llars catalanes ja que, a tall d’exemple, podem veure com la 
fruita fresca s’ha encarit en el 10,1% respecte el mateix període de l’any passat, mentre que 
els llegums i les hortalisses ho han fet en el 7,9% i la carn de be en el 5,9%. 
 

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 la volatilitat inherent al comportament del preu del petroli, es situa 
en el 0,3%, una dècima per sota del mes passat (0,4%). La diferència respecte l’índex general 
(-0,8%), que sí que incorpora els aliments no elaborats i els carburants, és, doncs, d’1,1 punts 
percentuals. 
 

La taxa de variació anual de l’IPCH (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 per tal de facilitar les comparacions entre països, baixa al -0,9%, tres dècimes per sota 
del mes passat (-0,6%), i eixampla la diferència que mantenia amb l’eurozona, situant-se sis 
dècimes per sota de l’índex per la zona euro (-0,3%). 
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CCOO considera que: 
 
 
- Els ingressos no financers de la Generalitat han pujat un 14,7% al tercer trimestre de 2020 
per les mesures d’increment de la liquiditat per part de l’estat. També ha augmentat la 
despesa no financera en béns i serveis i per l’increment del nombre de persones que treballen 
per fer front als efectes de la pandèmia en diferents sectors. Si bé hi ha hagut una recuperació 
al tercer trimestre, d’aproximadament el 58% del PIB perdut al primer semestre, la segona 
onada de la pandèmia comporta un nou enduriment de les restriccions i un nou impacte en 
l’economia catalana, espanyola i de la UE. Com avisen les institucions econòmiques 
internacionals, la fase de desescalament és la més inestable i requereix que s’exerceixi en 
paral·lel mesures de protecció i de reactivació, especialment pel que fa el mercat de treball. 
En aquest àmbit, la prioritat rau en reforçar sectors amb demanda específica i més potencial 
d’ocupació de qualitat (sanitat, educació, infraestructures). 
 
 

- Com hem vist, l’ajust de l’ocupació s’ha produït especialment en els contractes temporals 
(retrocés interanual del 18,7%), i en feines estacionals com les que caracteritzen l’hosteleria i 
que tenen habitualment una forta presència femenina i de persones joves. En el cas de les 
dones, la taxa d’atur s’ha incrementat al tercer trimestre fins arribar al 14,3% mentre que la 
dels homes es mantenia en el 12,2%. Més pronunciat ha estat encara l’augment de la taxa 
d’atur de les persones més joves (16-24 anys) que ha pujat 10 punts fins situar-se en el 
33,8%. L’ocupació temporal es concentra especialment en el turisme, sector que a nivell 
mundial, i segons l’OMT, es va contraure en un 65% el primer semestre. A Catalunya les 
pernoctacions hoteleres van descendir en un 83,6% anual en el cas dels turistes estrangers, i 
en un 66,7 i un 41,2% respectivament en el cas dels turistes de l’estat i catalans. El descens 
de l’afiliació a la seguretat social en el sector turístic a Catalunya ha estat del 15,82% afectant 
a 43.775 persones. Com es fa evident al sector turístic, la precarietat endèmica del mercat de 
treball que es concentra especialment en certs sectors i col·lectius, condiciona l’estabilitat i la 
capacitat de resposta de moltes llars en situació de crisi. La mala qualitat de l’ocupació 
intensifica així el cercle de deflació (menys demanda, menys producció, menys ocupació, 
menys demanda) i incrementa el risc de pobresa i pèrdua de cohesió social. 
 

 
- La població en situació d’atur ha pujat un 20% interanual al tercer trimestre, essent       
l’ increment més significatiu dels darrers 10 anys i això malgrat la utilització dels ERTO i el seu 
efecte pal·liatiu sobre el potencial de destrucció del mercat de treball. Malauradament, a 
mesura que s’allarga el període de crisi, es redueix la capacitat de resiliència per part de les 
empreses, especialment de les petites i mitjanes on han desaparegut 4 de cada 5 llocs de 
treball destruïts. La previsió actual és d’un increment de la taxa d’atur del 13,2% al tercer 
trimestre i del 16% a finals d’any. S’hi suma la previsió d’una caiguda de la població activa i 
ocupada, que en el tercer trimestre ja comportava la sortida de 138.500 persones del 
col·lectiu de persones ocupades. Aquest increment de l’atur comporta riscos evidents de 
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cronificació en el cas dels de llarga durada, i de marginació del mercat de treball de col·lectius 
com les persones joves, i també de les dones. Invertir en les persones i els seus perfils 
professionals esdevé així una màxima prioritat. 
 

 
Per tot això CCOO reclama: 
 
- Un esforç en mesures sanitàries i de suport a rendes i empreses, en un entorn de 
contracció i reducció dels ingressos fiscals, comporta un increment significatiu del deute 
públic. Aquest deute pot limitar la capacitat de resposta futura i comportar condicionalitat a 
l’hora d’haver-ho de refinançar als mercats. Aquest context exigeix d’un màxim d’atenció a 
l’hora de fer efectiva la inversió pública. Com recorda l’FMI és hora de potenciar les 
estratègies de contenció, d’activar inversions públiques intensives en ocupació, però també 
d’incrementar l’eficiència i progressivitat en la recaptació. És hora de més concertació en la 
definició de les mesures del pla de reactivació a nivell de Catalunya, però també de les 
estratègies sectorials i territorials. El marc de la lluita contra les conseqüències 
macroeconòmiques de la pandèmia  és un pressupost i un consens de país fort. En aquest 
sentit l’anunci de què el 18,1% del total d’inversió associat als pressupostos 2021 a nivell de 
l’estat vagi adreçat a Catalunya és de saludar, i reclama un nou esforç també a nivell del 
nostre govern per assolir consensos que facin possibles l’aprovació d’un pressupost de la 
Generalitat específic pel 2021.  
 

- Es fa necessari apostar per la concertació social com a marc per negociar els plans 
de reactivació econòmica així com les estratègies a seguir en les polítiques actives d’ocupació 
(PDPO  2021-2022, Pla General d’FP 2021-2022, Pacte Nacional per a la Indústria, etc). 
Tampoc podem oblidar la importància de la concertació en aquelles taules sectorials entre 
sindicats i patronals per analitzar la situació, ajustar previsions i sol·licitar ajuts a empreses i 
treballadors. D’altra banda, la inversió en capital físic s’ha d’orientar a aquelles activitats 
amb major capacitat de generar ocupació de qualitat, més productives i verdes. En el 
mateix sentit, les polítiques d’ocupació també s’haurien d’orientar a aquelles ocupacions de 
major qualitat (amb major productivitat, amb necessitat de millors qualificacions i millor 
remunerades).  El debat entre quantitat d’ocupació i qualitat de l’ocupació és tan farsari com el 
d’haver de triar entre salut o economia. La clau de la recuperació econòmica rau en l’ocupació 
i en la millora de la renda de les persones treballadores, especialment en aquells col·lectius 
més afectats (dones, joves) com a vector d’estimulació de la demanda. 

- És imprescindible la millora en la tramitació de les prestacions a càrrec del SEPE 
així com que finalment es pugui signar un conveni entre el SEPE i el SOC per tal de facilitar 
l’atenció a les persones demandants. Tampoc es pot ajornar més la millora en la tramitació de 
l’Ingrés Mínim Vital (Seguretat Social) i de la Renda Garantida de Ciutadania (Generalitat de 
Catalunya). Malauradament, la situació a l’educació i especialment a la sanitat, així com la 
deficient gestió de les prestacions contributives i assistencials, han posat en evidència els 
efectes nocius de les retallades anteriors als nostres serveis públics. Ara més que mai s’ha 
evidenciat la centralitat i la utilitat dels serveis públics i és necessari equiparar, a mig i llarg 
termini, la despesa social i el nombre de persones treballadores al sector públic i situar-los al 
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nivell del nostre entorn europeu. Aquest repte no és es podrà assolir amb un nivell d’ingressos 
públics com l’actual i, per tant, reclamem que els ingressos fiscals no poden estar llastrats 
permanentment per la manca de progressivitat i per l’excés de pràctiques de frau, elusió i 
evasió fiscal que detrauen recursos públics i generen injustícia, desigualtat i sensació 
d’impunitat. 
 
 

 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 13 de novembre  de 2020 
 
 
 


