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

CCOO de Catalunya reclama pressupostos per fer front a 
les necessitats socials i del teixit productiu mitjançant 
polítiques de protecció, estabilització i reactivació 
 
La incertesa que llastra la situació actual no es pot traslladar a l’àmbit del lideratge públic i del 
necessari consens polític a l’hora de fer front a la pandèmia i les seves conseqüències 
sanitàries i socioeconòmiques. La convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya no pot 
posposar la definició i articulació de les polítiques i dels recursos pressupostaris 
corresponents per aturar els efectes de la Covid-19. Cal una efectivitat màxima en l’atenció 
sanitària i les mesures de prevenció i immunització, però també en el reforç del teixit social i 
en el suport al teixit empresarial. La crisi de demanda que traslladen les dades de l’IPC, i 
especialment les de la inflació subjacent, reclama prestacions i salaris de qualitat, però també 
inversions en les empreses per tal de prevenir una morositat que es traslladi finalment al 
sistema financer, ampliant les conseqüències de la crisi actual. En aquest sentit és difícil 
entendre la contenció pressupostària del govern de la Generalitat, ni que no s’hagin pogut 
consensuar uns pressupostos ajustats a les necessitats actuals i que facin consistents i 
sostenibles les polítiques de reactivació econòmica. El dèficit del 0,7% previst pel 2020, quan 
es van suspendre les regles d’estabilitat pel 2020 i 2021 ja al setembre, està per sota del que 
han realitzat altres comunitats i trasllada una visió de contenció que és contraproduent en un 
escenari de forta contracció econòmica. 
 
A Catalunya l’IPC interanual és de -0,6%, quatre dècimes per sobre del mes passat (-1,0%) i 
situant-se una dècima per sota de l’indicador estatal, que és de -0,5%. Malgrat que recupera 
quatre dècimes en relació al mes anterior el cert és que l’indicador per Catalunya continua per 
sota de l’índex estatal evidenciant com a Catalunya està afectant més la caiguda 
generalitzada de preus des de que va començar aquest període deflacionari, de caiguda 
generalitzada de preus, que es va iniciar el passat mes d’abril, fa ja nou mesos.   
 
De l’anàlisi de la composició de la cistella de productes podem destacar que no hi ha gaire 
variació respecte el mes passat i que els productes amb índexs més negatius han estat el 
transport (-4,6%), les comunicacions (-4,1%) i l’ensenyament (-4,1%).  
 
Quant als productes que presenten un índex positiu podem destacar els aliments i begudes no 
alcohòliques, que s’incrementen en l’1,5% i el vestit i calçat que augmenta en un punt 
percentual. 
Cal destacar com l’important augment del preu de l’electricitat, així com l’augment dels 
carburants, condiciona els productes que presenten dependència energètica i fa que 
s’incrementin les variacions en els preus. 
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A nivell de l’Estat, l’IPC interanual es situa en el -0,5%, tres dècimes per sobre del mes 
anterior (-0,8%). L’indicador estatal es troba doncs una dècima per sobre de l’indicador per 
Catalunya (-0,6%). 
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 que presenten un índex més negatiu destaquem el transport (-4,4%) i els serveis de 
comunicació (-4,1%).  
D’altra banda, els producte que presenten un índex més positiu en relació al mateix període 
de l’any passat, també són els aliments i begudes no alcohòliques, que incrementen en l’1,1% 
i el vestit i calçat (0,9%).  
 

La inflació subjacent estatal es situa en el 0,1%, una dècima per sota del mes passat 
(0,2%). La variació respecte l’índex general (-0,5%) és, doncs, de sis dècimes. Cal destacar 
que el diferencial registrat el mes anterior entre la inflació subjacent i la general era d’un punt 
percentual i ara és de tan sols de sis dècimes. És especialment significatiu i preocupant que la 
inflació subjacent es vagi apropant progressivament a l’índex general, que presenta valors 
negatius ja que aquest indicador 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. Per tant, ens estem apropant 
perillosament a una inflació subjacent en terreny negatiu la qual cosa posaria de manifest que 
ens trobem front una economia molt deteriorada. 
 

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, puja al -0,6%, dues dècimes per sobre 
del mes passat (-0,8%), i continua reduint progressivament el diferencial que manté amb 
l’eurozona, situant-se a tres dècimes per sota de l’índex per la zona euro (-0,3%). Cal tenir en 
compte que l’índex per a la zona euro porta els quatre darrers mesos fixat en el -0,3% mentre 
que l’índex estatal, que es trobava en valors molt negatius (-0,9% el passat mes d’octubre) ha 
anat convergint progressivament cap als nivells de l’eurozona. 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

Comunicat de Premsa  
dirigit a:  

Secció de ECONOMIA / LABORAL 

 

 

Via Laietana, 16 5ª. Planta, 08003 BARCELONA 
Telf: 93 481 29 05 ;  Fax: 93 310 05 22 ;  e-mail: comunicacio@ccoo.cat  

Oficina de Premsa 

 
 

CCOO considera que: 
 

-  Davant la situació d’insolvència de moltes empreses existeix un risc creixent que la 
seva feblesa es traslladi al sistema financer en una espiral negativa. Si no es mantenen les 
rendes de les persones mitjançant prestacions i salaris adients, serà difícil reactivar una 
demanda llastrada per la minva en els ingressos i la incertesa imperant. Sense demanda serà 
difícil recuperar l’activitat d’unes empreses que avui es mantenen pels ajuts, però que estan 
en una situació financera compromesa. Invertir amb els mitjans adients en l’estabilitat del teixit 
social i productiu és la millor manera de prevenir que la crisi sanitària i econòmica s’acabi 
convertint en una crisi financera.  
 

- Per primera vegada en la història de les moltes crisis que ha sofert la nostra economia, 
s’ha aconseguit, gràcies a instruments com els ERTO, que la davallada econòmica no es 
traslladés de manera proporcional a l’ocupació. Tanmateix, davant la situació d’incertesa 
generalitzada, el consum de les llars va caure en un 10,7% al tercer trimestre de 2020 i 
continua mostrant una forta contracció. Generar confiança passa en primer lloc per un horitzó 
sanitari que sembla aclarir-se amb la campanya de vacunació, però també per unes 
prestacions i salaris dignes que permetin reactivar la demanda. 

- La moderació en la caiguda dels preus te a veure bàsicament amb l’increment dels 
preus elèctric i dels combustibles fòssils, mentre que la inflació subjacent (que no incorpora 
preus energètics ni d’aliments no elaborats) continua caient. Aquests increments tenen un 
efecte especialment negatiu en les llars més vulnerables. La primera setmana de 2021 es va 
assolir un màxim històric en el preu de l’electricitat (94,99€), amb un increment del 27% per 
sobre dels preus de la primera setmana de 2019. El problema no és el fred, sinó el marc 
regulatori introduït pel PP el 1997. Els beneficis irresponsables de les elèctriques llastren el 
consum de les llars, estenent la pobresa energètica, però afebleixen a més la resiliència i 
capacitat de producció del teixit empresarial. 
 

- El col·lectiu més afectat per la crisi ha estat el de les persones joves. L’atur registat de 
les persones de menys de 25 anys ha incrementat en un any en un 43% respecte al 
desembre anterior, i és el grup dels menors de 16 anys on més va augmentar el risc de 
pobresa de 2018 a 2019, passant d’afectar el 28% al 31,1% dels joves. El 2019 també va 
augmentar la taxa d’abandonament escolar prematur, situant-se en el 19%. Les persones 
joves son les que més van patir a la gran recessió i es perfilen també actualment com el 
col·lectiu més afectat per la crisi induïda per la pandèmia. Es fa per tant imprescindible més 
inversió en educació, però també en la formació professional i universitària i un marc normatiu 
i polític que prioritzi la incorporació dels joves al mercat de treball en condicions dignes. 
 
 

 
Per tot això CCOO reclama: 
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- És el moment de consensuar uns pressupostos expansius en la despesa i ajustats a les 
necessitats. Calen polítiques efectives que irriguin el teixit social i empresarial assegurant la 
seva  estabilitat. El dèficit previst per la Generalitat pel 2019, del 0,7%, es queda curt donada 
la situació actual. Altres comunitats queden un punt per sobre, el que en el nostre cas 
haguessin estat 2.100 milions que no s’han gastat i que s’han d’invertir ja. La suspensió de les 
regles fiscals i el dèficit de referència pel 2021 del 2,2% faciliten el marge necessari, però cal 
un nou marc pressupostari fruit d’un consens ample i que no pot dependre de la convocatòria 
electoral. 
 
- La situació d’incertesa requereix que es prolonguin els ERTOS que avui continuen 
afectant a 172.000 persones treballadores a Catalunya. Sense aquesta mesura serà molt 
difícil salvar l’ocupació i preservar la força de treball que necessita la reactivació. Els salaris 
han de ser revisats a l’alça, començant pel salari mínim, per tal de reforçar la demanda. La 
crisi no pot ser una excusa per reduir salaris, ni per devaluar la qualitat de l’ocupació. Els 
contractes de qualitat són la millor garantia per refer la confiança dels consumidors i 
consumidores i per canviar la tendència deflacionista que faciliti la recuperació econòmica. 

- Cal revisar urgentment la regulació introduïda pel govern del PP tal i com va acordar el 
govern de coalició progressista. Uns preus assequibles i estables de l’energia són la millor 
garantia per evitar la pobresa i vulnerabilitat energètica i per reforçar la resiliència de les 
empreses i la seva productivitat. Perdre per la via dels preus energètics allò que ha de ser 
invertit en les capacitats, és contraproduent. Pel que fa les llars, els ajuts a la pobresa 
energètica continuen referenciant-se en un IRSC congelat des de fa 10 anys i que posa el 
llindar dels ingressos mínims que s’han de justificar per gaudir d’aquests ajuts. No revisar 
l’IRSC, suposa que moltes llars i persones treballadors amb ingressos mínims no tinguin 
garantit el seu consum energètic ni puguin mantenir la temperatura necessària a les seves 
llars. 
 

-      Les polítiques socials de suport als joves son gairebé inexistents, però més necessàries 
que mai abans. La precarietat laboral que s’imposa a les persones treballadores joves, amb 
una temporalitat (46,5%) i una parcialitat (29,5%) que dobla la de la població ocupada en el 
seu conjunt comporta una taxa d’emancipació esfereïdora, amb tan sols un de cada cinc joves 
que pot emancipar-se residencialment abans dels 29 anys. Garantir l’accés a una ocupació de 
qualitat, millorar i fer més accessible la formació, o facilitar una orientació i assessorament en 
condicions son algunes de les vies que reclamen de recursos específics. També la introducció 
d’una formació dual que faciliti l’autonomia de les persones joves mitjançant uns contractes i 
unes remuneracions adients. 
 

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 15 de gener de 2021 


