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

CCOO de Catalunya alerta que la deflació instal·lad a des 
de fa cinc mesos comporta riscos molt evidents pel teixit 
social i econòmic. 
 
Des del començament de la crisi a causa de la COVID-19, l’economia catalana s’ha vist 
sotmesa a una deflació que en un primer moment era deguda més a la caiguda dels preus 
energètics però que ara es trasllada, per segon mes consecutiu, a la inflació subjacent. La 
davallada turística al més d’agost i el degoteig de tancaments empresarials que s’està fent 
manifest aquests darrers dies traslladen un escenari macroeconòmic molt preocupant que 
reclama d’una acció urgent tant en el plànol social, on massa llars estan en una situació de 
forta vulnerabilitat, com en el del teixit productiu que necessita d’inversions que generin 
estabilitat, certesa i qualitat en l’ocupació. L’ajornament dels plans de reactivació econòmics 
per raons alienes a les prioritats socials i econòmiques suposa un risc que no podem assumir. 
Avui la responsabilitat apel·la amb urgència a una entesa dinàmica entre administracions 
públiques i a un diàleg social reforçat. 
 
A Catalunya  l’IPC interanual és de -0,8%, exactament el mateix índex del mes passat, 
situant-se  tres dècimes per sota de l’indicador estatal, que és de -0,5%. Es consolida doncs 
l’escenari de major deflació per a Catalunya que per al conjunt de l’Estat que va iniciar-se al 
maig. 
 
En quant a la cistella de productes, els productes amb índexs més negatius i, per tant, més 
deflacionaris  han estat el transport (-5,0%, l’habitatge (-2,8%) i l’oci i cultura (-2,2%). Per altra 
banda, els productes que presenten un índex més elevat són els aliments i begudes no 
alcohòliques (que s’incrementen un 2,1%), el vestit i calçat (1,1%) i els productes i serveis . 
relacionats amb l’ensenyament (1,1%).  
Tant el transport com l’habitatge, que són els productes amb índexs més negatius evidencien 
la seva dependència amb el petroli, la baixada continuada del preu del qual ha arrossegat la 
caiguda del preu d’aquests productes.  
 
A nivell de l’Estat,  l’IPC interanual es situa en el -0,5%, una dècima per sobre del mes 
anterior    (-0,6) i tres dècimes per sobre de l’indicador per Catalunya (-0,8%). 
El comportament dels preus en els diversos productes que conformen la cistella és molt 
similar al que hem descrit en el cas de Catalunya. En el grup de productes amb un major 
índex negatiu podem destacar el transport (-4,4%), l’habitatge (-2,7%) i l’oci i cultura (-2,1%). 
En canvi, els productes amb signe positiu destaquem els aliments i begudes no alcohòliques 
(2,2%), el vestit i calçat (1,0%) i els productes relacionats amb l’ensenyament (0,8%). 
 
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 
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l’economia atès que evita les fluctuacions inherents al preu del petroli, es situa en el 0,4% i 
pateix una reducció de dues dècimes en relació al mes passat (0,6%) que la va apropant 
perillosament a la zona de deflació. La diferència respecte l’índex general (-0,5%), que sí que 
incorpora els aliments no elaborats i els carburants, és de nou dècimes.  
 
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, és situa en el -0,6%, una dècima per 
sobre del mes anterior (-0,7%) i 4 dècimes per sota de l’índex per la zona euro (-0,2%).  
 
 

 
 
CCOO considera que: 
 
- El comportament de la inflació i especialment de la inflació subjacent trasllada un escenari 
preocupant en termes macroeconòmics. La fase de reacció davant els reptes sanitaris i 
socials, s’ha d’ampliar el més aviat possible amb la tan necessària proactivitat, especialment 
en l’àmbit de la col·laboració entre institucions. Garantir la protecció social i la represa 
econòmica passa per garantir l’equilibri en el repartiment de les càrregues, pel diàleg social i 
per la implicació de la societat civil en les decisions de futur. 
 
- La davallada en l’activitat productiva i comercial és fruit de la manca d’inversions, de les 
retallades del passat, i de la gestió a curt termini. La crisi econòmica ha posat en evidència els 
dèficits acumulats en l’estat del benestar al llarg dels darrers anys i els riscos i costos que 
aquestes mancances comporten. Sense augment de la despesa social i d’inversions en el 
teixit productiu (públiques i privades) no hi haurà un creixement sostenible ni es recuperarà la 
cohesió social malmesa a Catalunya els darrers anys. 
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- La immensa majoria de les llars catalanes depenen de les rendes del treball, i per tant la 
seva capacitat de consum, d’estalvi i la seva estabilitat depenen de la qualitat de l’ocupació. 
La reforma laboral va obrir la porta a una devaluació interna que no ha comportat sinó més 
precarietat i pobresa. Derogar-la és la millor garantia per evitar un nou ajust econòmic en base 
a la devaluació salarial. Fer front a l’impacte de la crisi i activar el teixit productiu precisa 
d’ocupació de qualitat per millorar la productivitat, i de més negociació i diàleg als sectors. 
 
 
Per tot això CCOO reclama: 
 
- La reducció dels ingressos fiscals i l’augment de la despesa social no poden comportar més 
condicionalitat en el marc socioeconòmic ni una hipoteca per l’estat del benestar. Esdevé 
inajornable obrir un debat sobre el repartiment de les càrregues d’aquesta crisi, i sobre un 
model de fiscalitat més progressiu, just i eficient. La situació d’excepcionalitat no pot servir per 
aprofundir les desigualtats, sinó que ha de facilitar l’articulació de polítiques públiques que 
garanteixin la cohesió social, la sostenibilitat ambiental i un avenç tecnològic al servei de les 
persones i del seu benestar. 
 
- Les polítiques socials i laborals que s’han aprovat els darrers mesos suposen un important 
pas endavant. Tanmateix la corretja de transmissió d’aquestes polítiques, ja siguin les 
prestacions per desocupació, l’Ingrés Mínim Vital, les mesures preventives en l’àmbit 
educatiu... esdevenen inoperatives si no s’acompanya de la necessària contractació pública. 
Invertir en la funció pública posant-nos a l’alçada dels països del nostre entorn, és la millor 
garantia per anticipar noves crisi i perquè les polítiques socials i públiques donin els seus 
fruits. 
 
- La gestió de la davallada en l’activitat empresarial mitjançant l’instrument dels Expedients de 
Regulació Temporal de l’Ocupació, ha permès mantenir en bona mesura l’ocupació, factor 
clau per garantir una represa dinàmica. Recuperar un model laboral que doni robustesa al 
teixit productiu i estabilitat a les persones treballadores requereix però de més mesures. Cal 
revertir les facilitats per la contractació precària i l’acomiadament exprés introduïdes per la 
reforma laboral i cal més inversió en l’ocupació mitjançant polítiques actives i especialment la 
formació, orientació i acompanyament de les persones que s’incorporen al mercat de treball o 
estan en transició d’una feina a una altra. 
 
 
 
Per a més informació: 
Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de CCOO de Catalunya, tel. 659.135.658 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
 
Barcelona, 11 de setembre de 2020 

 


