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

CCOO de Catalunya alerta que l’economia porta 8 mesos 
en deflació i reclama mesures macroeconòmiques urgents 
 
Les dades del mercat de treball i de l’economia catalana són molt preocupants. Quan portem 
ja 8 mesos de deflació i una caiguda continuada de la inflació subjacent, el refredament del 
teixit productiu sembla evident. La situació financera de les empreses catalanes comporta 
riscos evidents per l’ocupació que en termes anuals s’ha reduït en un 4%, quan el nombre de 
persones afectades per l’atur i els ERTO arriba quasi a les 600.000. Els riscos que comporta 
la situació econòmica per a poder garantir els ingressos i la suficiència de rendes en el curt i 
mitjà termini, reclama de consensos amples i d’un diàleg social reforçat que es concreti en 
programes i polítiques, on la inversió pública ha de tenir una funció tractora evident. 
 
A Catalunya l’IPC interanual és de -1,0%, una dècima per sobre del mes passat (-1,1%) i 
situant-se dues dècimes per sota de l’indicador estatal, que és de -0,8%. Tot i que recupera 
una dècima en relació al mes passat, 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 que es va iniciar el passat mes d’abril , fa ja 
vuit 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 i, per tant, més 
deflacionaris  han estat el transport (-5,4%), les comunicacions (-4,3%) i l’ensenyament          
(-4,1%). Hem de destacar 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 d’aquests conjunt de productes.  
Quant als productes que incrementen el seu preu, podem destacar els aliments i begudes no 
alcohòliques, que s’encareixen en l’1,3% i el vestit i calçat que s’incrementa en l’1,2%, a 
causa dels efectes de la temporada d’hivern. 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. 
 
A nivell de l’Estat, l’IPC interanual no presenta variacions respecte el mes passat i continua 
situant-se en el -0,8, dues dècimes per sobre de l’indicador per Catalunya (-1,0%). 
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 (-2,2%). Els motius són els que hem explicat abans en l’apartat de 
Catalunya. 
D’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 l’1,3% i el 
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vestit i calçat (0,9%). 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 
productes bàsics com ara la carn de be s’ha encarit en el 4,3% respecte el mateix període de 
l’any passat, mentre que els llegums i les hortalisses ho han fet en el 5,0% i fruita fresca el 
3,8%. 
 

La inflació subjacent estatal es situa en el 0,2%, una dècima per sota del mes passat 
(0,3%). La diferència respecte l’índex general (-0,8%) és, doncs, d’un punt percentual. És 
especialment significatiu i preocupant que la inflació subjacent es vagi apropant 
progressivament cap a 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, una inflació subjacent en terreny negatiu evidenciaria una economia molt malmesa. 
 

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 -0,8%, una dècima per sobre 
del mes passat (-0,9%), i escurça lleugerament el diferencial que mantenia amb l’eurozona, 
situant-se cinc dècimes per sota de l’índex per la zona euro (-0,3%). 
 
 

 
 

 

CCOO considera que: 
 
 

- La situació de contracció econòmica comporta riscos d’allargar-se en el temps. La caiguda 
del PIB català al tercer trimestre (9,1%), de la demanda interna (7,8%) i de l’ocupació 
coincideixen amb una creixent tensió financera a moltes empreses. Segons el recent informe 
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del Banc d’Espanya sobre l’impacte de la COVID-19 a les empreses no financeres, un 40% de 
les empreses no poden amortitzar deute (70% en el sector hoteler), entre un 14,5 i un 18,7% 
són insolvents, i d’un 6 a un 10% són inviables. L’efecte sobre l’ocupació i les inversions, amb 
una caiguda del 22,7% en la formació bruta de capital al segon trimestre i del 22,7% en el 
consum de les llars al segon trimestre, és previsible i reclama mesures urgents. 
 

- Les dades d’ocupació al tercer trimestre mostra una davallada en la població activa respecte 
a l’any anterior (1,4%) i del 4% en la població ocupada, que pot incrementar-se els propers 
mesos, segons les previsions econòmiques. A finals de novembre s’havien perdut des del 
març 69.500 llocs de treball, amb un increment interanual de l’atur registrat a l’octubre del 
25,1%. El futur immediat de les 196.359 persones que es trobaven afectades per expedients 
de regulació temporal d’ocupació a finals de novembre requereix de polítiques pers sostenir 
rendes i mantenir l’ocupació. L’increment al llarg dels primers nou mesos de 2020 dels 
accidents laborals (12,1%) i de les morts durant la jornada de treball (21,3%) precisen d’un 
diàleg i negociació intensiva a les empreses, també per prevenir la violència masclista, que en 
un 11,9% dels casos es produeix en l’entorn laboral. 
 

- La situació de les persones joves reclama d’una atenció i dedicació urgent. Del tercer 
trimestre de 2007 al de 2020 hem passat de 859.800 a 499.700 persones joves ocupades. 
L’ocupació de les persones joves es caracteritza per la temporalitat (44,6%) i la parcialitat 
(29,5%), que en més del 50% dels casos és involuntària. Això comporta una taxa 
d’emancipació al límit (19,7%), la més baixa des de l’any 2007. Un 85,5% de les persones 
joves aturades es troben en situació de desprotecció. Les generacions joves van ser les més 
castigades en la crisi anterior, no van millorar la seva situació al llarg de la fase de recuperació 
i corren el risc de ser també el boc expiatori d’aquesta nova crisi. 
 
- Segons un recent estudi de la Confederació Europea de Sindicats (Benchmarking 
Working Europe 2020) la pobresa laboral s’ha incrementat a l’estat en un 16% la darrera 
dècada, i Espanya serà el país de la Unió Europea on més caurà la renda per càpita el 2020  
(-12,5%). Amb una taxa de risc de pobresa del 19,5% el manteniment de les rendes, això és, 
de les prestacions contributives i assistencials, i la millora de la qualitat de l’ocupació i dels 
salaris suposen reptes inajornables. 
 

 
Per tot això CCOO reclama: 
 
- En la situació actual són imprescindibles polítiques anticícliques que permetin sostenir 
les rendes familiars, especialment les més febles i mantenir consum i demanda agregada. Els 
Pressupostos Generals de l’estat, amb un augment de la despesa pública en 62.000 milions 
d’euros és un pas en la bona direcció que s’ha de traslladar també a l’elaboració dels comptes 
públics a Catalunya. Són prioritaris la inversió en un sistema sanitari malmès per les 
retallades, mitigar els efectes sobre el teixit productiu i l’ocupació, assolir un màxim 
d’efectivitat en la translació dels fons europeus, i reforçar i desenvolupar el sector públic. Pel 
que fa els plans de reactivació aquests s’han de definir i executar en el marc del diàleg social, 
i tal i com recordava recentment el col·lectiu ‘Economistes davant la crisi’: “requereix la 
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posada en marxa d’instruments financers que vagin més enllà de les habituals transferències 
o subvencions”, en el nostra cas mitjançant un ICF que actuï com banca pública de promoció 
econòmica. 
 

- El manteniment del mecanisme dels ERTO juga un paper clau que s’ha de garantir 
mentre duri l’impacte de la pandèmia i s’ha de complementar amb altres mesures com l’ajut a 
les persones treballadores autònomes assolit en el marc del diàleg social i que beneficiarà a 
116.000 persones. L’actualització dels plans en l’àmbit de les polítiques actives (PDPO) i de 
formació (Pla General de l’FP) s’ha de complementar amb l’actualització dels programes i 
convocatòries per reforçar l’estabilitat en l’ocupació i acompanyar les persones que volen 
accedir al mercat de treball, s’han quedat sense feina o estan treballant en els sectors 
afectats. L’acord que s’està negociant per a l’acreditació de competències en el cas 
d’empreses en situació de fallida comporta un avenç important, que s’ha d’estendre amb 
altres mesures com l’orientació o la formació. La situació de les persones joves reclama de la 
concertació de programes i recursos específics, més enllà d’una formació dual que no s’està 
desenvolupant segons l’acord de bases previst. 

- La situació de les persones que han vist suspesa la seva relació laboral, o que han 
quedat marginades del mercat de treball sense poder-s’hi incorporar de nou en una situació 
de forta contracció de l’oferta d’ocupació precisa de prestacions de qualitat. Els problemes 
que continuen existint al SEPE s’han de solucionar en previsió d’un increment de l’atur. La 
gestió de l’Ingrés Mínim Vital, amb una dotació de 3.000 milions, també s’ha de dinamitzar per 
fer front a la davallada de rendes. L’increment estatal de l’índex IPREM, que serveix de 
referència a l’hora de fixar la quantia de les prestacions socials, i dels subsidis per 
desocupació és una bona notícia que s’ha d’acompanyar d’una revisió i actualització de 
l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que, malgrat l’augment de l’SMI, porta 
gairebé congelat els darrers deu anys. 
 
 

 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 11 de desembre  de 2020 
 
 
 
 
 
 
 


