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Valoració de les dades de l’IPC d’octubre de 2019 
 

CCOO de Catalunya destaca que la millora salarial dona 
estabilitat a l’economia i a la qualitat del teixit social 
 
A Catalunya l’IPC interanual registra el mateix comportament que el passat mes de setembre 
i es situa en 0,3%, dues dècimes per sobre de l’indicador estatal, que és 0,1%. 
 
En termes interanuals, els productes que més s’han encarit han estat els hotels, cafès i 
restaurants, amb un increment del 2,5%, seguits a més distància per l’augment dels aliments i 
begudes no alcohòliques (1,4%) i els productes de parament (també 1,4%). 
D’altra banda, quant al grup de productes que més han disminuït el preu hem de destacar 
l’habitatge, amb una reducció del -3,3%, tot i l’augment dels preus de l’electricitat. A més 
distància, trobem que el transport també ha reduït el seu preu en relació al mateix període de 
l’any passat en un -1,5%, a causa dels preus dels carburants i lubricants. 
 
En relació al mes anterior, l’IPC a Catalunya es situa en el 0,8%, notablement per sobre de 
la variació mensual registrada el mes anterior, que va ser del -0,2%. El grup de productes que 
més s’ha encarit ha estat el de vestit i calçat, amb una destacada pujada del 10,9%, a causa 
de la fi de la temporada de rebaixes i l’inici de la temporada d’hivern. Quant als productes que 
més han rebaixat el preu, destaquen aquells relacionats amb l’oci i cultura, que registren una 
variació negativa del -0,9%. 
 
A nivell de l’Estat, l’IPC interanual és del 0,1%, dues dècimes per sota de l’índex per 
Catalunya. Els productes que més pes tenen en aquest increment han estat l’habitatge (amb 
una variació del -3,9%), els hotels, cafès i restaurants (increment de l’1,9%), l’ensenyament 
(1,2%) i els aliments i begudes no alcohòliques, també amb un increment de l’1,2% ocasionat 
principalment per la pujada dels preus de les fruites en relació a l’any passat. 
Els grups de productes que més han rebaixat el seu preu han estat el transport (-0,8%) i 
aquells relacionats amb l’oci i cultura (-0,2%). 
 
En relació amb el passat mes de setembre, l’IPC estatal es situa en 1,0%, un punt més que 
al setembre (0,0%). El grup de productes que més ha contribuït a aquest encariment ha estat 
el vestit i calçat, amb un destacable increment de l’11,2%. A més distància trobem l’augment 
de preus dels aliments i begudes no alcohòliques (1,5%) i l’habitatge (1,1%). D’altra banda, 
rebaixen el preu aquells productes relacionats amb l’oci i cultura (-0,9%) i els hotels, cafès i 
restaurants (-0,4%). 
 
La inflació subjacent, que és aquella que no té en compte ni els aliments no elaborats ni el 
preu dels carburants, es situa en un 1,0%, idèntic resultat que el mes passat. Aquest és un 
indicador molt important atès que reflecteix l’estat de fons de l’economia sense veure’s 
afectada per la volatilitat dels preus que sovint registra el preu del petroli.  
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La taxa de variació anual de l’ICPH (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 el 0,2%, idèntica taxa a la 
registrada el passat mes de setembre i situant-se cinc dècimes per sota de la zona euro 
(0,7%). 

       
 
CCOO considera que: 
 

- La inflació subjacent (aquella que no incorpora ni preus energètics ni aliments sense 
elaborar) es situa en una tendència de moderació, en sintonia amb els països del 
nostre entorn. Això evidencia que l’augment salarial assolit, mitjançant l’increment de 
l’SMI, però també amb els acords i negociacions en el marc de l’AENC, no afecta les 
dinàmiques de fons de l’economia. Sí milloren la demanda interna com a element 
d’estabilitat pel creixement econòmic i els ingressos de la Seguretat Social i, per tant, la 
sostenibilitat del nostre model de benestar. En aquest sentit, des de CCOO de 
Catalunya volem destacar com els ingressos per cotització han augmentat en el darrer 
any prop d’un 8%, tres vegades més que el nombre de persones afiliades. 

 
- Com reconeix el Departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, el 
disseny de la cistella de productes de l’IPC no acaba de recollir amb prou precisió 
l’increment dels preus de l’habitatge de lloguer i la seva influència en les economies 
domèstiques. Els preus de l’habitatge de lloguer s’han incrementat en un 30% en els 
darrers 5 anys (a Barcelona l’augment ha estat del 40%). Des de CCOO recordem que 
una de cada quatre persones viu en modalitat de lloguer i que són les capes de 
població amb menor poder adquisitiu i major situació de vulnerabilitat les que utilitzen 
en major proporció el lloguer. 
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Per tot això CCOO reclama: 
 

- Mesures urgents per facilitar l’accés a l’habitatge, especialment en la modalitat de 
lloguer. Cal fer front a l’emergència habitacional a la qual s’enfronta un gran nombre de 
famílies del nostre país, especialment les persones treballadores i aquelles en major 
situació de vulnerabilitat. 
 
- Que s’assoleixin els consensos necessaris per avançar en la negociació d’uns 
pressupostos amb un fort component social, que permetin millorar les condicions de 
vida d’aquells col·lectius que més ho necessiten i que permetin reduir les desigualtats 
que han augmentat durant el període de crisi. 
 
- Aprofundir en la millora salarial, garantint l’autonomia de la negociació col·lectiva. 
Aquestes millores, que són necessàries per recuperar el consum i millorar la vida de les 
persones, però també per estimular la demanda interna, reclamen la derogació dels 
aspectes més lesius de la reforma laboral, si no la retirada en la seva totalitat. 

 
 
 
 

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 14 de novembre de 2019 
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