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Valoració de les dades de l’IPC de setembre de 2019 
 
CCOO de Catalunya reclama lideratge públic per una 
economia marcada per la incertesa global 
 
A Catalunya l’IPC interanual es situa en el 0,3%, tres dècimes per sota del mes anterior i 
dues dècimes per sobre de l’indicador estatal, que és del 0,1%. 
 
En termes interanuals, els productes que més s’han encarit han estat els hotels, cafès i 
restaurants, amb un increment del 2,2%, seguit pels aliments i begudes, que han registrat un 
augment del 1,5%. També destaquem la pujada de preus de l’1,3% en l’ensenyament i del 
0,9% en medicines. D’altra banda, el producte que més ha disminuït el preu ha estat 
l’habitatge, amb una reducció del -3,8%, motivada principalment per l’increment del preu de 
l’electricitat que es va produir al setembre de l’any passat, així com el comportament dels 
preus del gasoli per calefacció, que van augmentar més l’any passat en relació a aquest. 
 
En relació amb el mes anterior, l’IPC a Catalunya és del -0,2%, dues dècimes per sota de la 
variació registrada el passat mes d’agost. Aquesta reducció s’ha vist influenciada 
especialment per la disminució de preus relacionats amb l’oci i cultura (-3,8%) i per la variació 
negativa dels preus dels hotels, cafès i restaurants (-0,7%). Tot i així, també hem de destacar 
els productes que s’han encarit, principalment el vestit i calçat, que s’ha incrementat el 4,8% a 
causa de la finalització de les rebaixes i l’inici de la temporada d’hivern i, en menor mesura, 
l’ensenyament (0,6%). 
 
A nivell de l’Estat, l’IPC interanual és del 0,1%, dues dècimes per sota del mes anterior. El 
producte que més ha contribuït a aquesta reducció ha estat l’habitatge, que ha disminuït el      
-4,8% en relació al mateix període de l’any anterior pels motius comentats. Per altra banda, 
els aliments i begudes no alcohòliques així com les medicines s’han incrementat un 0,9% i 
l’ensenyament un 0,7%. 
 
En relació amb el passat mes d’agost, l’IPC estatal no ha experimentat variació i es situa en el 
0,0%. Tot i aquesta taxa, sí que hi ha hagut productes que s’han encarit, com ara el vestit i 
calçat (5,4%), i d’altres que han reduït els preus, com ara els productes relacionats amb l’oci i 
cultura (-3,1%). 
 
La inflació subjacent, que és aquella inflació estructural, que no té en compte ni els aliments 
no elaborats ni els preus dels carburants, es situa a nivell de l’Estat en l’1,0%, una dècima per 
sobre del mes passat i 9 dècimes per sobre de la inflació general. 
 
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 
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Unió monetària europea per tal de poder comparar l’evolució entre els països que l’integren, 
es situa en el 0,2%, dues dècimes per sota del mes anterior i 7 dècimes per sota dels valors 
(avançats, encara no definitius) de la Unió monetària europea, que és del 0,9%. 
 
 

 
 
 
CCOO considera que: 
 

- La incertesa global, amb tensions en el comerç mundial, la sortida imprevisible del 
Brexit i una caiguda del creixement dels països emergents s’està traslladant a 
l’economia i al comportament inversor i de consum. Davant aquest context és 
necessària l’estabilitat política, i el lideratge públic de l’economia amb inversions 
que estimulin el teixit productiu i reforcin salaris i prestacions per tal que es sostingui i 
millori la demanda interna. És perjudicial que a finals del 2019 a Catalunya continuem 
treballant amb pressupostos del 2017. 

 
- L’evolució de la inflació subjacent mostra com l’increment del Salari Mínim 

Interprofessional i les millores assolides a la Negociació Col·lectiva no tan sols no 
tenen un efecte negatiu sobre l’economia, sinó que aporten estabilitat. La devaluació 
salarial soferta al llarg de la crisi, especialment als salaris més baixos, reclama més 
increments, que s’han d’assolir en la negociació d’uns convenis que millorin el poder 
adquisitiu dels treballadors/es i reforcin, alhora, la inversió en elements que milloren 
la productivitat de les empreses, com la formació o la innovació. 
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- La incertesa permanent de l’actualització de les pensions llastra la confiança que 
els i les pensionistes tenen en el seu futur immediat, i determina la seva actitud 
també pel que fa el consum. L’envelliment demogràfic i el pes que tenen els 
pensionistes en l’economia catalana (amb 1,6 milions de persones), però també la seva 
aportació a les economies domèstiques, reclama fer front a aquesta incertesa amb 
polítiques socials justes que garanteixin el manteniment del seu poder adquisitiu. 

 
 
Per tot això CCOO reclama: 
 

- Que s’assoleixin els consensos necessaris per avançar en la negociació d’uns 
pressupostos socials que son inajornables i que han de dotar de contingut aquelles 
polítiques que facin front a l’atonia econòmica i que permetin reduir les desigualtats 
heretades de la crisi. 

 
- L’evolució de l’ocupació, de les comandes i de les inversions a la indústria, 

especialment en certs subsectors com l’automoció, exigeix l’activació urgent del 
Pacte Nacional per a la Indústria, i també d’aquells instruments que esdevenen 
crítics per la creació de valor industrial, com el marc del Sistema de Formació i 
Qualificació Professional de Catalunya. 

 
- La crisi encara no ha passat per dos col·lectius que no han deixat de créixer, i que han 

de ser reincorporats amb criteris de justícia i de qualitat al teixit productiu. Tant les 
persones aturades de llarga i molt durada, com les persones treballadores 
condemnades a la precarietat i a la pobresa laboral (1 de cada 7 persones 
treballadores), necessiten de més i millors polítiques actives, i d’un control més 
rigorós sobre condicions que sovint no són les pròpies d’un treball digne. 

 
 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 11 d’octubre de 2019 
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