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

CCOO de Catalunya alerta que l’augment dels preus en els
béns bàsics poden reduir la capacitat adquisitiva de les
persones treballadores, en veure’s reduït l’efecte real dels
recents increments salarials
A Catalunya l’IPC interanual es situa en 0,5%, dues dècimes per sobre del mes anterior i una
dècima per sobre de l’indicador estatal, que és 0,4%.
En termes interanuals, els hotels, cafès i restaurants ha estat el grup de productes que més
s’ha encarit, amb una variació del 2,3% en relació a l’any anterior. Molt significativa ha estat
també l’increment dels aliments i begudes no alcohòliques,amb una pujada de 2,2% respecte
el mateix mes de l’any passat. També destaquem com els productes relacionats amb
l’ensenyament s’encareixen en 1,2%. D’altra banda, sorprèn la variació negativa en els preus
de l’habitatge, amb un descens de -3,5%.
La variació dels preus experimentada a Catalunya en relació al mes passat és del 0,1%, set
dècimes per sota de la variació experimentada el mes passat. El vestit i calçat ha estat el grup
de productes que més s’ha encarit, amb un increment del 5,4% respecte el mes passat,
motivat per l’entrada de la temporada d’hivern. En canvi, i a diferència del comportament
interanual que és alcista, els hotels, cafès i restaurants han reduït el seu preu respecte el mes
passat en -1,0%.
A nivell de l’Estat, l’IPC interanual es del 0,4%, tres dècimes per sobre de l’indicador registrat
el mes passat i una dècima per sota de l’indicador per a Catalunya. Els productes que més
han contribuït a aquesta variació han estat clarament els aliments i begudes no alcohòliques,
amb un increment del 1,7%. A major distància el segueix la pujada del 0,4% en els preus del
transport. En canvi, l’habitatge registra una variació negativa de -4,1% a causa del descens
dels preus energètics de l’electricitat i calefacció en relació al comportament registrat el mateix
mes de l’any passat.
La variació de l’IPC mensual és 0,2, vuit dècimes per sota de l’1,0% registrat el mes passat. El
producte que més han contribuït a aquesta variació és l’elevat increment del vestit i calçat,
amb un augment de 4,9%. D’altra banda, l’habitatge i els productes relacionats amb l’oci i
cultura han descendit -0,4% en relació el mes passat.
La inflació subjacent estatal, que és aquella que no té en compte ni els aliments no elaborats
ni el preu dels carburants i, per tant, captura amb més fiabilitat l’estat de fons de l’economia en
no veure’s afectat per la volatilitat de preus habitual en els carburants, es manté en l’1,0%.
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Aquest és el mateix indicador que ja va registrar els darrers dos mesos així que podem
interpretar una certa tendència a l’estabilitat de preus.
La taxa de variació anual de l’ICPH (Índex de Preus de Consum Harmonitzat estatal) que
mesura l’evolució dels preus per a tots els països de l’eurozona fent servir la mateixa
metodologia, la qual cosa facilita comparar la situació entre països, es situa en 0,5%, tres
dècimes per sobre del mes passat i cinc dècimes per sota de la zona euro, que es situa en
l’1,0%.
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CCOO considera que:
-

L’elevat increment interanual dels aliments i begudes no alcohòliques així com
l’increment en relació al mes anterior del vestit i calçat, afecta especialment a les
persones amb rendes més baixes atès que són béns que formen part de la cistella
habitual de compra. D’aquesta manera, els augments salarials es podrien veure
neutralitzats en part per la pujada de preus en aquests béns bàsics, que es
caracteritzen per tenir una demanda inelàstica, no sensible a l’increment de preus ja
que no es pot prescindir de la seva compra.

-

El descens de preus en l’habitatge no es correspon a la realitat percebuda per la
majoria de persones treballadores i, molt especialment a aquelles persones que viuen
en modalitat de lloguer i que viuen amb incertesa la situació quan finalitzi els seus
contractes. Un cop més ens fem ressò de la denúncia que ja va fer el propi
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Departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya quan va senyalar que
l’IPC no recollia adequadament l’evolució dels preus de l’habitatge.
-

El fet de que la inflació subjacent es mantingui al mateix nivell durant els darrers tres
mesos demostra que les darreres pujades salarials aconseguides per la pujada de
l’SMI i les millores adquirides en la negociació col·lectiva no afecten negativament
l’estabilitat del conjunt de l’economia.

Per tot això CCOO reclama:
-

Continuar aprofundint en les millores salarials atès que encara hi ha marge per la
millora i s’ha evidenciat que no afecta negativament el funcionament general de
l’economia. Cal que la negociació col·lectiva continuï impulsant millores que
contribueixin a millorar la capacitat adquisitiva de les persones treballadores i a
reactivar el consum.

-

Continuem exigint més recursos i més agilitat en la resolució d’expedients de la Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) per facilitar l’accés d’aquesta renda a aquells
col·lectius més vulnerables de la societat.

-

Continuar treballant per evitar situacions de pobresa energètica que afecten molt
especialment en aquesta temporada de l’any a les capes més vulnerables de la
societat.

-

Mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i facilitar l’accés a l’habitatge,
especialment en modalitat de lloguer. Cal focalitzar les polítiques púbiques d’habitatge
molt especialment a aquelles persones amb major situació de vulnerabilitat social.
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