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

CCOO considera que la baixa inflació suposa un increment del 
poder adquisitiu dels treballadors i treballadores que permet 
contribuir a estimular la demanda interna i reactivar el consum 
 
A Catalunya, l’IPC interanual es situa en 0,6%, dus dècimes per sota del mes anterior i tres 
dècimes per sobre de l’indicador estatal, que és del 0,3%. 
 
En termes interanuals, els productes que més s’han encarit a Catalunya han estat els hotels, 
cafès i restaurants, amb una pujada del 2,4% i els aliments i begudes no alcohòliques, amb un 
increment del 1,8%. En canvi, en quant als productes que han registrat un descens en els seu 
preu destaquem l’habitatge, amb un descens del -2,4% seguit a molta distància d’una 
reducció de -0,2% en el preu del transport. 
 
Els preus es mantenen estables a Catalunya en relació al mes de juliol ja que la variació de 
preus entre agost i juliol ha estat del 0,0%. Tot i així, hi ha hagut variacions destacables en 
alguns dels grups de productes com ara els relacionats amb  l’oci i cultura, que han 
incrementat preus en un 1,2%. En canvi, s’ha produït un descens dels preus en el vestit i 
calçat    (-1,2%) i en l’habitatge (-0,7%). 
 
A nivell estatal, l’IPC interanual es situa en 0,3%, tres dècimes per sota de les dades per 
Catalunya i d’Euskadi i inferior a la de Madrid i Navarra. Cal destacar que des de setembre de 
2016 no es registrava una taxa tan baixa. El producte que més han contribuït ha estat el 
descens dels preus de l’habitatge, amb una variació negativa del -3,3%, a causa principalment 
de l’evolució dels preus de l’electricitat (a l’agost de l’any passat es va produir una pujada 
important). En canvi, els hotels, cafès i restaurants augmenten un 1,9% i els aliments i 
begudes no alcohòliques han incrementat en 1,0%.  
 
La variació mensual de l’IPC estatal és de -0,1%, cinc dècimes per sobre del mes de juliol, 
que va ser del -0,6%. Els grups de productes que més han contribuït a aquesta  variació són, 
d’una banda, l’habitatge (-1,0%) i el vestit i calçat (-1,2%), que recull el comportament cíclic 
del període final de rebaixes. En el grup de productes que s’han encarit, destaquem l’oci i 
cultura amb un increment del 1,1%, a causa de l’increment dels preus dels paquets turístics. 
La inflació subjacent estatal, que és aquella que no té en consideració ni els aliments no 
elaborats ni els carburants, es situa en el 0,9% i no presenta variacions respecte el valor 
registrat el mes passat. Cal destacar l’elevat diferencial de sis dècimes amb la inflació general 
que, recordem, és del 0,3%. 
 
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 0,4%, dues dècimes per sota 
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del mes passat. Cal destacar també el diferencial entre l’index estatal (0,4%) i el dels països 
de la Unió Monetària Europea (1,0%). 
 

 
 
 

CCOO considera que: 
La baixa inflació registrada suposa un increment del poder adquisitiu dels treballadors i 
treballadores que permet contribuir a estimular la demanda interna i reactivar el consum. 
Aquesta reactivació ve donada per l’increment dels salaris ja que la mitjana dels increments 
salarials a la negociació col·lectiva a Catalunya ha estat del 2,14% (registre final d’agost). 
 
La inflació subjacent, que es manté en nivells baixos i sense variació respecte el mes anterior 
demostra que no hi ha sobreescalfament de l’economia a causa de la pujada del salari mínim i 
que, en canvi, aquest ha contribuït a reactivar l’economia. 
 
Tot i que les dades ens mostren una disminució dels preus de l’habitatge en relació a l’agost 
de 2018. El propi departament de Vicepresidència i d’Economia i d’Hisenda de la Generalitat 
ja adverteix al seu informe anual pel 2018 que l’IPC sembla no capturar “en tota la seva 
magnitud el comportament dels preus dels lloguers”. De fet, els preus de l’habitatge no han 
deixat de pujar en els darrers anys (en el període 2014-2019 s’han encarit més del 50%) i la 
despesa del lloguer ja suposa el 50% dels ingressos pel 20% de la població amb menys 
ingressos.  
 
En un context econòmic d’incerteses (tensions proteccionistes Xina-Estats Units, Brexit, etc) 
l’economia necessita estabilitat i estímuls. Cal doncs una major inversió pública que requerirà 
necessàriament d’uns pressupostos aprovats, amb coratge per aprofitar els marges fiscals 
existents, especialment ara que la política monetària europea sembla esgotar els seus 
instruments. 
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Per tot això CCOO reclama: 
 

- Traslladar 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. En concret, cal garantir salaris mínims de 1000€ per 14 pagues a tots els 

convenis signats. 

- Garantir el poder adquisitiu de les pensions com a dret social i laboral que afecta una 

part important de la població i que precisa dels ingressos necessaris. 

- Dotar de suficiència econòmica la Renda Garantida de Ciutadania perquè serveixi per 

mantenir nivells de vida dignes a aquelles persones que més ho necessiten. 

- Reclamem un pla de xoc per l’ocupació, amb especial atenció a les persones joves, les 

persones majors de 45 anys i les persones aturades de llarga durada i de molt llarga 

durada i que faci front a la cronificació de l’atur. 

- Instem al Govern de la Generalitat a la negociació i aprovació d’uns pressupostos que 

dotin de contingut real els plans i pactes existents per a la indústria, la societat del 

coneixement, la formació i, en general, tots aquells instruments polítics que s’han 

aconseguit amb consens i que haurien de contribuir a que Catalunya tingui una 

economia més forta i adaptada als nous temps. 

 

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


