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Valoració de les dades de l’IPC de febrer de 2019 
 
CCOO de Catalunya alerta que, tot i la contenció de l’IPC, 
l’increment dels preus del petroli precisen de respostes 
estructurals 
 
A Catalunya l’IPC interanual es situa en l’1,1%, una dècima per sobre del mes anterior i 
situant-se al mateix nivell que l’indicador estatal, també amb un 1,1%. 
 
En termes interanuals, els productes que més s’han encarit han estat els següents: els 
aliments i begudes no alcohòliques, amb una pujada de l’1,8% motivada principalment per la 
pujada dels llegums i hortalisses, que van descendir amb força l’any anterior També han 
sofert una variació important, de l’1,7% els hotels, cafès i restaurants, amb un 1,4% les 
begudes alcohòliques i el tabac. D’altra banda, el transport incrementa en l’1,3%, tant per la 
pujada del preu dels carburants com per la rebaixa de preus que van registrar el febrer de 
l’any passat, que provoquen que la variació interanual sigui més elevada. En canvi, 
l’increment també de l’1,3% en les comunicacions sí que és atribuïble únicament a la pujada 
en les tarifes de telefonia. També s’ha incrementat el preu de l’habitatge i el de l’electricitat tot 
i la pujada significativa del mes de febrer de 2018. D’altra banda, els productes que més han 
reduït el seu cost en relació a l’any anterior són els del grup d’oci i cultura, amb una reducció 
de l’1,7%. 
 
La variació dels preus experimentada a Catalunya en relació al mes anterior és del 0,3%, 
clarament superior a la del mes anterior, que es situava en el -1,3%. Aquesta dada trenca la 
tendència de variacions negatives que arrossegàvem des de novembre de l’any passat. El 
principal increment de preus s’ha produït en el transport, amb una variació positiva anual de 
l’1,5% en relació al mes passat. La reducció mensual ve motivada principalment pel descens 
dels preus en roba i calçat (-2,3%) i de l’habitatge (-0,8%). 
 
A nivell de l’Estat, l’IPC interanual es situa en l’1,1%, dada idèntica a la de Catalunya. Els 
productes que més han contribuït a aquesta variació han estat el transport, amb una variació 
de l’1,8%, dos punts per sobre del mes anterior i motivada, com hem apuntat abans, per la 
pujada dels preus dels carburants. Els aliments i begudes no alcohòliques també s’han 
incrementat en l’1,4% en relació al mes de gener. 
 
La variació de l’IPC mensual és del 0,2%, nítidament superior al -1,3% que vam registrar el 
mes anterior i superant la dinàmica de variacions negatives que hem constatat des del mes de 
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novembre de l’any passat. L’encariment dels preus del transport han estat determinants amb 
una variació de l’1,5% en relació al mes anterior tot i que també s’ha de destacar l’increment 
dels preus en oci i cultura, amb una variació positiva del 0,7%.  
 
La inflació subjacent estatal, que és aquella que no té en compte ni els aliments no elaborats 
ni el preu dels carburants, disminueix una dècima i es situa en el 0,7% respecte el mes 
anterior. Constatem, doncs, la influència del preu dels carburants ja que la inflació general 
(que sí que incorpora el preu dels carburants) és de l’1,1% quatre dècimes per sobre. 
 
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 la comparació entre països, es situa en l’1,1%, una dècima per sobre 
del mes de gener. En tot cas, aquesta taxa es situa quatre dècimes per sota de la taxa (amb 
valors avançats, no definitius) de la Unió Monetària Europea. 
 
La tendència a la baixada del preu del petroli, després d’assolir el seu màxim l’1 d’octubre de 
2018 (85,92$ barril Brent), ha tornat a invertir-se des de principis d’any amb un increment 
sostingut que es trasllada al preu dels transports. Aquest increment interanual del cost de 
l’energia però també l’energètic preocupen tant pel que comporta per al consum com del teixit 
productiu, especialment en un context d’alentiment del creixement econòmic tant a Catalunya, 
l’Estat i a Europa. 
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CCOO considera que aquest increment comporta: 
 
- Un augment de l’índex de preus generals de consum i per tant una minva en el poder 

adquisitiu i la renda disponible dels treballadors i treballadores. 
- Una pèrdua de la competitivitat d’un model productiu que es basa més en els baixos 

costos que en l’alt valor afegit. L’increment interanual dels costos elèctrics neutralitza la 
posició assolida mitjançant la devaluació salarial. 

- L’empitjorament de la balança comercial, per l’augment de cost de les importacions 
d’energia fòssil que s’accentua per la devaluació gradual de l’euro respecte al dòlar. Es 
constata, un cop més, la manca de transició del nostre model energètic, que no avança en 
eficiència o utilització d’instal·lacions d’energia renovable. 

 
 
El sector elèctric serveix els interessos de grans empreses per sobre dels interessos del país i 
de la ciutadania, mitjançant un sistema que és opac i poc eficient pel que fa les necessitats del 
teixit productiu. Convé recordar que el preu de l’energia abans d’impostos a Espanya per a 
l’àmbit domèstic i petits comerços és un 50% més alt que la mitjana de la zona euro. Entre el 
2008 i el 2017 l’encariment del cost elèctric per a petits consumidors va ser del 56,4% a 
Espanya per un 25,9% a la UE, o un 30,5% a la zona euro. El 2017 el cost elèctric per a les 
empreses de serveis va ser un 19,7% més car que la zona euro i un 28,3% que la UE-28 un 
cop deduïts impostos com l’IVA. 
 
 
Per tot això CCOO reclama: 
 
- Un canvi profund en la política energètica del país, canviant un model amb clares 

dependències de l’exterior (97% de l’energia produïda, incloent la producció termonuclear), 
amb forts impactes ambientals (com el canvi climàtic, relacionat amb l’ús de combustibles 
fòssils) i que satisfà abans interessos corporatius que públics. 

- Una transició ràpida i efectiva a un model basat en energies renovables i en polítiques 
d’estalvi i eficiència: de producció autòctona, neta i sostenible (moltes comunitats 
autònomes superen Catalunya en potència instal·lada), i generadora de nous llocs de 
treball (cas de la rehabilitació d’edificis, encara pendent). 

- La millora de l’abonament social per eradicar la pobresa energètica i la recuperació de la 
‘Llei d’emergència habitacional’, aprovada per unanimitat dels grups parlamentaris i 
retirada per recurs d’inconstitucionalitat, amb tal d’assegurar l’accés als subministraments 
bàsics i d’ampliar la protecció dels col·lectius més vulnerables. 
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- L’aprovació de pressupostos per garantir la suficiència de recursos per executar les 

mesures del Pacte Nacional per a la Indústria, el Pacte Nacional per a la Transició 
Energètica, i la Llei de canvi climàtic, i evitar l’increment de preus de l’electricitat. 

- La derogació de la Reforma Laboral per part del Govern, i la translació a tots els convenis, 
per part de les patronals, del compromís pactat d’increments salarials del 2+1%, amb tal 
de recuperar la pèrdua acumulada de poder adquisitiu, així com un salari mínim de 
conveni de 14.000 euros anuals. 

 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 13 de març de 2019 
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