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Valoració de les dades de l’IPC de març de 2019 
 
CCOO de Catalunya alerta que l’increment dels preus dels 
lloguers i del petroli atenua l’efecte positiu que comporta 
la millora dels salaris assolits en la negociació col·lectiva, 
especialment en el cas de les persones joves 
 
A Catalunya l’IPC interanual es situa en l’1,4%, tres dècimes per sobre del mes anterior i 
situant-se una dècima per sobre de l’indicador estatal, que és 1,3%. 
 
En termes interanuals, el producte que més s’ha encarit ha estat el transport, amb un 
increment del 2,5%, motivat fonamentalment per la pujada del preu dels carburants. 
L’habitatge també ha patit una pujada important, d’un 2,3%, i seguit a major distància trobem 
els hotels, cafè i restaurants, amb un augment de l’1,7%. D’altra banda, l’únic grup de 
productes que ha reduït el seu preu en relació a l’any passat han estat aquells relacionats 
amb l’oci i la cultura, que han descendit en -1,6%. 
 
La variació dels preus experimentada a Catalunya en relació al mes de febrer és del 0,4%, 
una dècima per sobre de la variació experimentada el mes anterior. El grup de productes que 
més s’ha incrementat és el de vestit i calçat, amb una pujada del 4,1% respecte el mes 
anterior, motivada principalment per l’augment de preus de tipus estacional vinculat a l’inici de 
la temporada primavera-estiu També destaquem l’augment de l’1,1% en els preus del 
transport i els increments més moderats de 0,6% tant en oci i cultura com en hotels, cafès i 
restaurants. Per altra banda, destaquem la variació negativa de preus respecte el mes anterior 
dels aliments i begudes no alcohòliques (-0,4%). 
 
A nivell de l’Estat, l’IPC interanual es situa en l’1,3%, una dècima per sota de l’indicador a 
nivell de Catalunya. Els productes que més han contribuït a aquesta variació han estat el 
transport, amb un increment molt significatiu del 3,0%, motivat per la pujada del preu dels 
carburants així com pel descens en els preus en el mes de març de l’any passat; i en segon 
lloc trobem que l’habitatge ha augmentat el seu preu en el 2,1%. D’altra banda, els aliments i 
begudes no alcohòliques han experimentat una variació negativa de -0,9%. 
 
La variació de l’IPC mensual és del 0,4%, dues dècimes per sobre de la variació registrada el 
mes anterior. El grup de productes que més ha contribuït a aquest augment és el de vestit i 
calçat, amb un increment de 4,4%, que, com hem apuntat abans, és un augment de tipus 
estacional. En la relació de productes que s’han encarit també destaquem el transport, amb 
una taxa de creixement de l’1,1%, relacionada amb l’augment del preu dels carburants. 
 
La inflació subjacent estatal, que és aquella que no té en compte ni els aliments no elaborats 
ni el preu dels carburants, es manté en el 0,7%, que és el mateix valor que ja va registrar el 
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passat mes de febrer. Es constata, doncs, d’una manera nítida la influència del preu dels 
carburants, atès que la inflació general (que sí que incorpora el preu dels carburants) és sis 
dècimes més elevada, situant-se en l’1,3%. 
 
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’1,3%, dues dècimes per sobre 
del mes anterior i una dècima per sota de la taxa (amb valors avançats, no definitius) per la 
Unió Monetària de la Unió Europea, que és de l’1,4%. 
 

 
 
CCOO considera que: 
Davant el refredament econòmic en el context global i europeu, la demanda interna comporta, 
gràcies al consum privat i públic, un element d’estabilitat i de creixement econòmic que a més 
facilita els recursos que requereix el teixit productiu per fer front als reptes immediats (comerç 
mundial, avenç tecnològic). En aquest sentit, l’increment dels salaris que s’ha negociat fins el 
març, amb 218 convenis signats a Catalunya que afecten a 766.833 persones, amb 
increments del 2,08%, 46 conveni sectorials que afecten a 725.800 persones amb increments 
del 2,12%, i 172 convenis d’empresa que afecten a 41.033 persones, amb increments del 
1,50%, suposa una bona notícia per facilitar la recuperació d’una part del poder adquisitiu 
perdut al llarg de la crisi pels treballadors i treballadores catalanes. 
 
Cal evitar caure en els errors del passat, invertint en el teixit productiu, per garantir un 
increment estable de la productivitat i el desenvolupament de sectors de futur. Això comporta 
el retorn i inversió de beneficis empresarials en formació, innovació, i béns d’equipament, però 
també la dotació pressupostària de partides que facilitin la millora permanent 
d’infraestructures i serveis. L’afebliment de l’activitat industrial fa especialment urgent 
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l’execució del Pacte Nacional per a la Indústria, signat el 5 de juliol de 2017, i la posada en 
marxa de les 116 actuacions previstes que han de facilitar el desenvolupament i la creació de 
teixit industrial. 
 
Com mostra l’informe publicat ahir pel Banc d’Espanya (Evolució recent del mercat d’habitatge 
en Espanya), l’increment dels preus del lloguer d’habitatge que no queden prou reflectits en 
l’IPC, condiciona cada vegada més la qualitat de vida de les treballadores i treballadors, i 
especialment dels més joves. Si prop d’un 17% de les persones viuen de lloguer, en el cas del 
jovent aquest percentatge arriba al 50%. Tenint en compte que els salaris de les persones de 
20 a 24 anys van perdre des del principi de la crisi un 15%, per un 9% el de les de 25 a 29 
anys, i que els lloguers s’han incrementat, cadascun dels darrers 4 anys, en més d’un 10%, la 
situació és insostenible. Que tan sols 1 de cada 4 joves pugui avui emancipar-se suposa un 
greuge injustificable que condiciona directament el dret a la igualtat d’oportunitats i la cohesió 
social a Catalunya.  
 
Per tot això CCOO reclama: 
- Eliminar de manera urgent algunes de les mesures més lesives de la Reforma laboral de 
l’any 2012 com la prioritat aplicativa del conveni d’empresa, que fa possible que es puguin 
pactar salaris inferiors als convenis d’empresa que als sectorials, el que facilita la competència 
deslleial en els sectors d’activitat. 
- Que es traslladin les millores assolides en el marc de l’Acord per l’Ocupació i la Negociació 
Col·lectiva (AENC) i l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) als convenis sectorials, i que 
es respecti i es traslladi a les nòmines dels treballadors i treballadores l’augment del Salari 
Mínim Interprofessional, que alleuja en bona mesura la dramàtica situació dels treballadors 
més precaris, i també dels gairebé 400.000 treballadors pobres que tenim avui a Catalunya. 
- Una dotació pressupostària i la necessària voluntat política per garantir la suficiència de 
recursos per executar les mesures del Pacte Nacional per a la Indústria sense més dilacions. 
Promoure l’ocupació industrial i la qualitat del treball, facilitar l’accés al crèdit mitjançant 
l’Institut Català de Finances (ICF), l’impuls a la formació professional o la modernització dels 
espais industrials i logístics són mesures que no es poden continuar ajornant. 
- El foment del lloguer assequible i estable, també i molt especialment per a les persones 
joves, augmentant el parc públic d’habitatge i aplicant integralment la Llei 24/2015. Cal un 
marc legal que faciliti lloguers socials, que faciliti el dret a l’emancipació de les persones i 
garanteixi alternatives habitacionals en el cas de desnonaments. 
- Fer front amb polítiques públiques a la dependència energètica de l’exterior que condiciona 
la competitivitat del nostre teixit productiu. La transició energètica ha de permetre preus 
assequibles per a les persones i les empreses, un menor impacte en el medi ambient i la 
creació de nous llocs de treball. 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 12 d’abril de 2019 
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