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Valoració de les dades de l’IPC de febrer de 2021 
 

CCOO de Catalunya reclama un lideratge públic clar i 
major inversió en un escenari macroeconòmic 
caracteritzat per la incertesa i la feblesa del consum i de 
les inversions 
 
L’índex de preus al consum (IPC) torna a descendir malgrat el mes passat s’havia situat en 
terreny positiu, Després de 9 mesos en terreny negatiu (des del passat mes d’abril) vam veure 
amb prudència però també amb satisfacció com el mes passat l’indicador estatal es situava 
fora de la zona negativa (0,4 a Catalunya i 0,5 a Espanya). Això ens podia fer pensar que 
l’economia estava mostrant signes de recuperació i que aquesta recuperació s‘estava 
traslladant als preus, que tornaven a incrementar-se. Malauradament, les dades d’aquest mes 
tornen a reflectir una davallada en l’índex de cinc dècimes que situa a l’indicador català un 
altre cop en zona de deflació. Cal atribuir l’explicació principalment a que la pressió a l’alça 
dels carburants han estat parcialment compensades per la caiguda de preus en l’electricitat. 
Aquesta dinàmica fa que els preus caiguin de manera generalitzada i ens situen en un 
escenari macroeconòmic d’incertesa en el que constatem que les dades del mes passat no 
dibuixaven un escenari sòlid sinó que eren més aviat fruit d’un comportament conjuntural dels 
preus.  
 
A Catalunya l’IPC interanual és de -0,1%, cinc dècimes per sota del mes anterior. El descens 
és important però, a més, ens situa en un escenari de deflació que semblava que havia 
quedat enrere amb les dades positives del mes anterior. A nivell de la cistella de productes, 
podem destacar el descens de preus en els productes i serveis relacionats amb  
l’ensenyament (-4,1%) i les comunicacions (-3,6%). Per altra banda, els productes que més 
contribueixen a moderar el descens de preus, atès que s’han encarit, són els aliments i 
begudes no alcohòliques (1,7%) i el vestit i calçat (1,1%). Cal destacar com els productes que 
més s’han encarit són aquells de consum bàsic, que tenen major incidència en el descens de 
la renda disponible de les llars, especialment d’aquelles famílies amb menors ingressos. 
 
 
A nivell de l’Estat, l’IPC interanual es situa en el 0,0%, cinc dècimes per sota de l’índex pel 
mes anterior (0,5%) i, per tant, tornant a una dinàmica de descens que havia caracteritzat els 
darrer període tot i que, a diferència de Catalunya, l’indicador estatal resisteix i encara es situa 
en zona positiva. Entrant al detall, podem destacar com influeixen decisivament en aquesta 
caiguda de preus el descens de preus en les comunicacions (-3,5%) i en el transport (-1,2%). 
En canvi, tornem a veure com aquells productes de caràcter bàsic s’encareixen (aliments i 
begudes no alcohòliques s’incrementen en 1,6% i el vestit i calçat augmenten un punt 
percentual). 
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La inflació subjacent estatal, es situa en el 0,3%, tres dècimes per sota del mes anterior 
(0,6%). No deixa de preocupar el descens d’aquest índex que té un caràcter més estable i de 
menor volatilitat que l’índex general atès precisament que no té en comte ni els aliments no 
elaborats ni el preu des carburants. 
 

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 fins al-0,1%, cinc dècimes per 
sota de l’índex general. Cal destacar però com l’índex per a la zona euro es manté en el 0,9%. 
Això te dues implicacions: la primera que el diferencial entre l’eurozona i l’índex estatal és ja 
d’un punt percentual (el mes passat era de cinc dècimes i fa dos mesos era de tres). 
S’eixampla doncs la diferència entre tos dos índexs, que s’havia anat reduint durant els 
darrers mesos. En segon lloc, també situa un comportament diferenciat entre l’economia de 
l’eurozona i la nostra atès que sembla que hi han elements de major solidesa en la zona euro 
que no pas a nivell de l’economia estatal, que s’ha vist més afectada per la caiguda de preus. 
 
 
  

 
 

 

 
 

CCOO considera que: 
  
-        La davallada econòmica s’ha concentrat en la demanda interna que triplica la de 
l’externa. Gràcies a mesures com els ERTO, la caiguda de l’ocupació (-3%) ha estat molt 
inferior a la del PIB català (-11,4%), però la contracció de rendes llastra la capacitat de 
recuperació. Amb el consum de les llars i la inversió bruta de capital sota mínims (-10,7 i         
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-13,9% respectivament al tercer trimestre), quan l’Índex de Producció Industrial ha caigut un 
9,3% el 2020 i la xifra de negoci als serveis un 15,6%, l’economia reclama polítiques d’estímul 
amb inversions al teixit productiu i mesures de suport a les rendes de les persones. 
 
-        Els plantejaments que trasllada la Comissió Europea en les negociacions amb el govern 
central tornen a insistir en els errors del passat. La classe treballadora dels països del Sud va 
pagar un preu immens en termes de desigualtat, de precarietat i de reducció de l’estat del 
benestar amb les polítiques d’austeritat imposades amb la crisi anterior. Com llavors el 
problema actual no està en condicionar la inversió, sinó en facilitar que arribi a tot el teixit 
productiu, especialment les empreses petites i mitjanes, i a les persones més vulnerables. El 
pla de recuperació i resiliència ha d’arribar als capil·lars de l’economia i no transferir o 
concentrar la seva força en grans empreses o en l’economia especulativa o financera. 
 
-        La capacitat de despesa de moltes llars però també de moltes empreses petites i 
mitjanes queda limitada per despeses corrents vinculades a l’habitatge. Tot i que els preus de 
compra s’han contingut segons l’Índex de Preus d’Habitatge al 4t trimestre, han augmentat per 
sobre del preu de la inflació (1,4%). Les execucions hipotecàries iniciades el 2020 
d’habitatges propietat de persones físiques, han incrementat en prop d’un 40% el que és tan 
sols un indici de la situació d’extrema vulnerabilitat que arrosseguen moltes famílies. Pel que 
fa l’electricitat, tot i la reducció al mes de febrer, quan la despesa relativa en electricitat és 
especialment significativa per empreses petites i microempreses el cost de l’electricitat esdevé 
rellevant per a la competitivitat i per la resiliència del teixit productiu. Els beneficis de les grans 
companyies elèctriques son injustificables davant la situació d’extrema precarietat de moltes 
llars i empreses. 
 
  
Per tot això CCOO reclama: 
 
  
-        Superar la contracció econòmica reclam d’una millor del marc normatiu que llastra les 
rendes del treball. Mantenir i recuperar el consum passa per la derogació de la llei de 
pensions de 2013, especialment per l’eliminació del factor de sostenibilitat, i per derogar les 
reformes laborals que han precaritzat l’ocupació i han limitat la recuperació dels salaris i del 
seu poder adquisitiu. No hi ha cap argument de pes per no pujar el Salari Mínim 
Interprofessional fins arribar al 60% del salari mig tal i com havia promès el govern al seu 
programa electoral i com recomana la Carta Social Europea. La recuperació passa per fer 
front a la desigualtat i per garantir que els col·lectius més vulnerables puguin participar dels 
beneficis dels plans i programes públics mitjançant les seves prestacions i salaris. 
 
-        La situació de moltes llars i de moltes empreses, especialment les petites, no pot 
esperar a que arribin els fons europeus previsiblement al segon semestre. El lideratge públic 
en aquest moment delicat passa per un acord ampli a nivell polític i en el diàleg social, per 
assolir un nou marc pressupostari. Els comptes actuals, corresponents a un moment anterior 
a la crisi, difícilment permetran respondre amb eficiència als reptes actuals. El marge de dèficit 



 
 
 
 
 
 
 

Comunicat de Premsa  
dirigit a:  

Secció d’ 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 

facilitat pel govern central, del 2,2% hauria de facilitar l’accés a una capacitat financera 
extraordinària de 5.000 milions d’euros, molt necessària en aquest moment. Programes com 
el de suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de 
la Covid-19 per valor de 672 milions d’euros amb ajuts directes a empreses amb persones en 
ERTO, persones treballadores en ERTO i autònoms, o el programa d’orientació i formació per 
persones ocupades en tràmit del SOC son oportuns i necessaris i necessiten d’un 
finançament complementari. 
 
-        Les polítiques d’estímul mitjançant projectes emblemàtics finançats pels Plans de 
Recuperació i Resiliència europeus han de permetre superar els estralls de la crisi i fer front al 
canvi de model productiu que reclama la digitalització, el canvi climàtic i la pèrdua de cohesió 
social que hem patit els darrers anys. En aquest sentit les inversions han d’anar vinculades a 
la creació d’ocupació de qualitat i han de fixar, des d’un consens ampli, els sectors de 
demanda. D’aquesta manera, des d’un lideratge públic clar i mitjançant polítiques actives i 
especialment d’orientació i formació, el canvi de model productiu s’ha de convertir no una 
amenaça, sinó en una oportunitat en termes d’ocupació, de valor afegit i de millora de les 
capacitats del teixit productiu català 
 
 

 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
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