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Valoració de les dades de l’IPC de febrer de 2020 
 

CCOO de Catalunya reclama major inversió en models 
energètics sostenibles que ens facin menys dependents 
de les fluctuacions del petroli 
 
Les dades de IPC del mes de febrer ens mostren un escenari d’inflació moderada que es veu 
afectada per les fluctuacions en el preu del petroli, la qual cosa afecta diversos productes 
relacionats amb la demanda d’aquesta matèria primera. Aquest fet ens fa recordar que és 
necessari transitar cap a models energètics menys dependents dels combustibles fòssils i 
avançar cap a un model protagonitzat per les energies sostenibles. 
 
A Catalunya l’IPC interanual es situa en 0,8%, quatre dècimes per sota del mes anterior i 
situant-se una dècima per sobre de l’indicador estatal, que és 0,7%. 
 
En termes interanuals, destaquem l’increment de 2,6% en els preus dels hotels, cafès i 
restaurants, seguit pels aliments i begudes no alcohòliques (2%) i el transport (1,8%). Per altra 
banda, trobem que ‘habitatge disminueix els seus preus en -3,3%, tot i que aquesta davallada 
no té relació amb una disminució en el preu del lloguer o adquisició dels habitatges sinó que 
ve motivada a causa d’una baixada dels preus del gasoil per la calefacció, que l’any passat 
van registrar un augment considerable. 
 
La variació dels preus registrada a Catalunya en relació al mes passat és de -0,1%, nou 
dècimes per sobre de la variació experimentada el mes anterior. Els grups de productes que 
presenten un signe positiu i que, per tant, més han contribuït a aquest augment són els 
productes relacionats amb l’oci i cultura (1,2%) així com els hotels, cafès i restaurants (1%). 
En l’altre cantó trobem els productes amb signe negatiu que han contribuït a pressionar a la 
baixa l’índex. Entre aquests, destaquem el vestit i calçat, amb una reducció del -2,2%, i el 
transport (-0,8%). 
 
A nivell de l’Estat, l’IPC interanual es situa en el 0,7%, quatre dècimes per sota de la taxa 
registrada pel passat mes de gener i una dècima per sota de l’índex per Catalunya. 
 
Els grup de productes que més han contribuït a aquesta variació han estat el paquet de 
productes relacionats amb els hotels, cafès i restaurants, amb un increment de 2,2%, 
conseqüència de l’increment de preus en els serveis d’allotjament, així com el transport, amb 
una variació de l’1,8%. En canvi, els preus de l’habitatge descendeixen el -3,7%, com hem 
apuntat abans a causa dels preus del gasoil per la calefacció. 
 
La variació de l’IPC estatal mensual és de -0,1%, nou dècimes per sobre de la variació 
experimentada al mes anterior. Destaquem l’increment en els productes relacionats amb l’oci i 
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cultura (0,8%) i hotels, cafès i restaurants (0,7%). Per altra banda, destaquem que els 
productes amb una variació mensual negativa més destacada han estat el vestit i calçat, que 
recullen el comportament de la fi de la temporada d’hivern i disminueixen el -1,5%, i l’habitatge 
(-1,2%), pels motius anteriorment esmentats. 
 
La inflació subjacent estatal, que és aquella que no té en compte ni els aliments no elaborats 
ni el preu des carburants i que, per tant, captura amb major fiabilitat l’estat real de l’economia 
sense les fluctuacions inherents al preu del petroli, es situa en l’1,1%, una dècima per sobre 
del mes anterior i quatre dècimes per sobre de l’índex general (que sí que incorpora el preu 
dels carburants).  
 
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 0,9%, dues dècimes per sota 
del mes anterior i tres dècimes per sota de la taxa (amb valors avançats i encara no definitius) 
de la zona euro, que és d’1,2%. En tot cas, el que és destacable és que es manté la proporció 
entre la taxa de consum harmonitzat per Espanya i la taxa per a la zona euro, evidenciant que 
la situació econòmica afecta de similar manera al conjunt de la zona euro i no respon a 
particularitats pròpies del nostre país. 
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CCOO considera que: 
 

- La fluctuació en els preus del petroli afecta en la variació dels preus però veiem que la 
situació a Espanya guarda similituds amb la de la zona euro i, per tant, hem de descartar 
comportaments relacionats amb la situació particular al nostre país. 

 
- Els preus de l’habitatge continuen augmentant i el descens que registra l’IPC per a 
aquest grup té relació directa amb l’increment dels preus dels carburants que afectin al 
gasoil per a calefaccions i no amb el preu d’adquisició o lloguer dels habitatges, que 
continuen incrementant. De fet, ahir mateix alguns actors publicaven les dades d’un estudi 
en el qual apuntaven que els preus del lloguer dels habitatges s’havien incrementat en un 
50% durant els darrers 5 anys, situant-se Catalunya per sobre de la mitjana estatal, amb 
un increment del 60%.  

 
 

Per tot això CCOO reclama: 
 

- Transitar progressivament cap a models energètics que no siguin dependents dels 
combustibles fòssils i on les energies renovables tinguin un paper protagonista. 

 
- Augmentar la inversió en la millora i modernització del teixit productiu per tal d’afrontar el 
repte del canvi tecnològic així com el repte derivat de l’emergència climàtica. 

 
- Apostar fermament per polítiques d’habitatge, augmentant la inversió per habitatge 
públic de protecció així com d’altres polítiques que puguin millorar la facilitat d’accés a 
aquet bé essencial. 

 
 
 

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 13 de març de 2020 
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