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Valoració de les dades de l’IPC de desembre de 2019 
 

CCOO de Catalunya alerta que encara hi ha marge de 
millora per la recuperació salarial i que aquesta és 
imprescindible per impulsar l’economia 
 
Les dades de l’IPC del mes de desembre ens situen davant un escenari d’un cert increment 
de preus, tant a Catalunya com a nivell de l’Estat i de la zona euro, motivat principalment per 
aquells elements més conjunturals com ara l’increment en els preus dels carburants. El fet 
que aquesta dinàmica es repliqui a tots els àmbits, també a l’eurozona, evidencia que no hi ha 
afectació en la inflació dels recents increments salarials. 
 
A Catalunya l’IPC interanual es situa en el 0,9%, quatre dècimes més que el mes anterior i 
una dècima més que l’indicador a nivell de l’Estat, que és del 0,8%. 
 
A nivell interanual, destaquem la pujada del transport (3,5%), motivada per l’augment del preu 
dels carburants, en relació al descens que van registrar el desembre de l’any passat. També 
destaquem l’increment de preus dels hotels, cafès i restaurants (2,2%) i dels aliments i 
begudes no alcohòliques (2,1%). 
 
La variació de preus experimentada a Catalunya en relació al mes passat és de 0,1%. En el 
grup de productes que han contribuït a aquest tímid augment destaquem l’increment de 2,6% 
en els productes relacionats amb l’oci i cultura, a causa de l’encariment dels paquets turístics. 
 
A nivell de l’Estat, l’IPC es situa en 0,8%, una dècima per sota de l’indicador per Catalunya i 
quatre per sobre del registrat el mes passat. Els productes que més han contribuït a aquest 
augment de la inflació han estat els transports, a causa de l’encariment dels carburants (4%) 
al que abans hem fet esment. 
 
La variació mensual de l’IPC estatal és de -0,1%, tres dècimes per sota del mes anterior 
(0,2%). En aquest grup podem destacar el descens de -2,1% en el vestit i calçat a causa de 
l’impacte en els preus de les primeres rebaixes d’hivern. 
 
La inflació subjacent, que és aquella que no té en compte ni els aliments no elaborats ni el 
preu dels carburants i que, per tant, captura amb major rigor l’estat real de l’economia, es 
manté per quart mes consecutiu en l’1%, demostrant així l’estabilitat de preus quan aïllem 
aquells productes que tenen una major fluctuació en els seus preus i que sovint alteren l’índex 
general. 
 
En relació a la taxa de variació anual de l’ICPH (Índex de preus de consum harmonitzat), 
que mesura l’evolució de preus seguint la mateixa metodologia per tots els països de la zona 
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euro facilitant la comparació entre països, aquesta ha estat del 0,8%. Es situa doncs tres 
dècimes per sobre del mes anterior però mantenint la distància de cinc dècimes amb la zona 
euro, que té un indicador de l’1,3%. El diferencial de cinc dècimes que venim constatant als 
darrers mesos entre l’ICPH de la zona euro i el de l’Estat ens indiquen que la dinàmica 
inflacionària és paral·lela i que, per tant, no hi ha efectes inflacionaris en els increments 
salarials produïts en els darrers mesos al nostre país. 
 

 
 
CCOO considera que: 

- L’increment salarial aconseguit per les millores aconseguides a la negociació 
col·lectiva, en el marc de l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC), no han impactat 
en la inflació. La inflació subjacent manté  una trajectòria lineal des de fa molts  mesos 
la qual cosa indica estabilitat en la part més estructural de l’economia, quan aïllem de 
l’anàlisi aquells productes més volàtils i que més afecten l’evolució de preus.  

 
- La comparativa entre l’evolució de la inflació a nivell estatal i amb el conjunt de països 
de la zona euro mostra una evolució recent paral·lela sense que augmenti 
proporcionalment més la inflació espanyola que l’europea. D’aquesta manera, 
s’evidencia que eren erronis els pronòstics de que l’augment salarial comportaria 
perjudicis en el conjunt de l’economia. Ans al contrari, encara hi ha marge de millora 
atès que les millores salarials han de garantir l’impuls de la demanda interna ara que la 
demanda externa ofereix símptomes de desacceleració a nivell global, tal i com destaca 
el Banc d’Espanya als seus darrers informes. 

 
- Hem d’alertar que, malgrat la recent  millora de la capacitat adquisitiva, les dades que 
ens ofereix l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a la seva Enquesta de costos laborals, 
és que als darrers deu anys s’ha produït una pèrdua del 4% de la capacitat adquisitiva 
dels treballadors i treballadores. Per tant, és urgent continuar impulsant mesures per la 
recuperació salarial revertint les polítiques salarials que s’han demostrat errònies. 
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Per tot això CCOO reclama: 
 

- Continuar eixamplant  la millora salarial en el marc de la negociació col·lectiva per 
reforçar la demanda interna atesa l’expectativa de reducció de la demanda externa i la 
reducció del PIB a nivell global, tal i com destaquen les previsions del Banc d’Espanya. 
Exigim l’increment dels salaris del personal funcionari que, de moment, no s’ha produït 
al primer Consell de Ministres. 

 
- Polítiques d’habitatge que facin front a la situació d’emergència habitacional que viu el 
país. És inadmissible que les millores salarials aconseguides per la negociació 
col·lectiva siguin absorbides en part per l’increment dels preus dels habitatges, tant de 
compra com de lloguer, que tripliquen i quintupliquen  l’augment de l’IPC.   

 
- Un augment compensatori de les pensions més baixes per tal de millorar la cohesió 
social. Recordem que la pujada de les pensions aprovades recentment ha estat del 
0,9% però, per evitar la pèrdua de poder adquisitiu, cal tenir en compte la situació 
d’aquelles persones que cobren pensions més baixes i que més fàcilment poden patir 
situacions de vulnerabilitat social. 

 
- Continuar impulsant el desplegament de la Renda garantida de ciutadania, com a 
prestació de dret subjectiu que doni resposta a aquells col·lectius més vulnerables i 
com a estabilitzador automàtic que contribueixi a la reactivació de la demanda interna 
mitjançant el consum. 

 
 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 15 de gener de 2020 
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