
  
 
 

Nota de premsa 

Per a més informació: Eva Prats - Departament de Comunicació de PIMEC – Tel. 93 496 45 11 

 

 
Valoració de PIMEC sobre l’IPC de febrer de 2016 

 
Barcelona, 11 de març de 2016 . Tenint en compte les dades relatives a l’índex de 
preus al consum publicades per l’INE: 

• PIMEC destaca que malgrat la caiguda general de preus, aquesta evolució depèn 
directament del petroli. Els preus de béns i serveis no dependents directament del 
preu del cru, segueixen en taxes de creixement moderades però positives. De fet, 
la inflació subjacent (la que no té en compte els productes energètics ni aliments) 
ha augmentat.  

• En aquest sentit, aquesta setmana el preu del petroli ha recuperat la tendència 
alcista superant els 40 dòlars el barril, cosa que fa pensar que en els pròxims 
mesos aquesta situació podria corregir-se si no hi ha xocs externs. 

• PIMEC veu positivament les mesures del Banc Central Europeu anunciades ahir 
perquè estan enfocades a incentivar els crèdits en economia en creixement però 
amb incerteses. 

• Per tot això, la patronal reitera el missatge de què la conjuntura econòmica és 
positiva i que les decisions de compra o inversió no haurien de veure’s afectades 
per l’índex general de preus sinó ser fruit de l’anàlisi i la prudència en funció de la 
situació econòmica i financera de cada cas. 
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Taxes de variació (%) Espanya Catalunya 

 Intermensual Interanual Intermensual Interanual 

Índex general -0,4% -0,8% -0,3% -0,5% 

Aliments i begudes no alcohòliques -0,5% 1,3% -0,4% 1,3% 

Begudes alcohòliques i tabac 0,2% 0,4% 0,2% 0,1% 

Vestit i calçat -1,6% 0,4% -2,4% 0,5% 

Habitatge -1,6% -6,3% -1,4% -5,1% 

Parament de la llar 0,0% 0,2% 0,0% 0,7% 

Medicaments 0,0% -0,5% 0,1% -0,1% 

Transport -0,7% -4,7% -0,6% -4,5% 

Comunicacions 1,5% 2,7% 1,5% 2,7% 

Oci i cultura 0,5% -0,1% 0,5% 0,6% 

Ensenyament 0,0% 0,5% 0,0% 1,1% 

Restauració 0,4% 1,4% 0,7% 1,7% 

Altres 0,3% 1,5% 0,3% 1,9% 

 
    

Inflació subjacent 0,1% 1,0%   

Inflació a impostos constants -0,4% -0,8%   

 

Taxes de variació  
interanuals (%) Espanya  Unió Monetària 

IPC harmonitzat -1,0% -0,2% 

 

 

 


