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 PIMEC alerta que no modificar la fixació de preus de 
l’electricitat genera rendes excessives que afavoreixen 

l’increment de l’IPC i una crisi inflacionària  
 

L’entitat insisteix en la necessitat de modificar el sistema marginalista de fixació de preus 

de l’electricitat per atenuar l’impacte negatiu que té en el comportament dels preus. 

Recorda que aquesta situació genera unes rendes excessives que afecten greument a 

la competitivitat i provoca que determinades activitats econòmiques resultin inviables, 

amb pèrdua de llocs de treball.  

Barcelona, 11 de març de 2022. Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus 

al consum publicades per l’INE, PIMEC alerta que no modificar la fixació de preus 

de l’electricitat genera rendes excessives que afavoreixen l’increment de l’IPC i 

una crisi inflacionària i ha demanat a les administracions públiques actuar amb 

prestesa i contundència per aturar l’escalada de preus i evitar l’espiral 

inflacionària que es comença a detectar a partir de l’augment del preu dels productes 

energètics, de determinades matèries primeres i dels costos de transport. La patronal 

ha observat que aquesta situació genera unes rendes excessives que afecten greument 

a la competitivitat i pot provocat que determinades activitats econòmiques resultin 

inviables amb pèrdua de llocs de treball. 

PIMEC continua denunciant la incapacitat de les administracions per encarar l’origen 

d’aquesta situació lesiva per l’economia, bàsicament de la Unió Europea al mantenir el 

dogma injustificat del sistema marginalista de preus en el mercat majorista de 

l’electricitat, que està provocant uns efectes molt nocius per a la nostra economia i 

genera unes rendes escandaloses per al sector de la generació d’electricitat que 

hauran de pagar els consumidors i la resta de sectors productius de l’economia 

o, farà inviable l’activitat de moltes petites i mitjanes empreses.  

Finalment, la patronal reclama que, quan els governs prenguin determinades 

mesures, com per exemple, l’augment del salari mínim, n’avaluï totes les 

conseqüències i afegeixi mesures complementàries, com per exemple la possibilitat 

de traslladar aquest increment de costos als preus dels contractes públics en vigor o a 

la millora de la productivitat.  

D’altra banda, a partir de l’IPC de febrer, PIMEC destaca que: 

- Aquest alenteix el seu ritme de creixement però es manté en una taxa molt elevada. 

- L’augment de l’IPC, fonamentalment, és conseqüència de l’increment dels 

productes energètics, tot i que hi ha altres elements que també hi contribueixen. 

- La inflació subjacent, que no té en compte els aliments no elaborats ni els productes 

energètics, continua la seva dinàmica alcista (setè mes), el que confirma que els 

increments dels preus de l’energia s’estan traslladant a la resta de la cadena 

productiva. 
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En relació al mes anterior, els preus augmenten un punt i cinc 

dècimes a Espanya i a Catalunya i se situen en el 7,6% en el primer cas i en el 7,4% en 

el segon cas, en termes interanuals. 

 

 

 

 

Aquest augment de preus és conseqüència del comportament dels preus dels 

productes energètics (+44,3%). Els preus de la calefacció, enllumenat i distribució 

d'aigua, que incideix en els de l'habitatge (+25,4%), van augmentar un +51,7%, els 

del transport un 12,8% i els dels carburants i combustibles un +26,9%. De la seva 

banda, també augmenten els preus dels aliments i begudes no alcohòliques (5,6%). 

En sentit contrari, evolucionen els preus de les comunicacions (-0,7%). Sense la 

incidència dels productes energètics ni els aliments sense elaborar, la inflació subjacent 

se situa en el 3,0% a Espanya i en el 2,9% a Catalunya.  

Per grups, a Catalunya destaquen els creixements dels preus en termes 

interanuals de l’habitatge (+22,3%), del transport (+12,9%), del vestit i calçat (5,8%) 

i dels aliments i begudes no alcohòliques (5,4%). En sentit contrari, destaca la 

caiguda en els preus relacionats amb les comunicacions (-0,7%).  

Pel que fa a la Unió Monetària, la taxa harmonitzada, en relació al mes anterior, 

augmenta un punt i quatre dècimes a Espanya (del 6,2% al 7,6%) i augmenta set 

dècimes a la UM (del 5,1% al 5,8%). Aquesta dinàmica situa, per onzè mes consecutiu, 

la taxa d’Espanya per sobre de la UM, en aquest cas amb un diferencial d’un punt i vuit 

dècimes i, suposa que els augments dels preus de l’energia incideixen de forma 

més intensa en l’increment dels preus a Espanya que al conjunt de la UM i, com a 

conseqüència, una incidència negativa en la competitivitat via preus respecte als 

països europeus. 

Per tal d’afrontar la problemàtica associada a la inèrcia ascendent dels preus dels 

darrers mesos PIMEC demana a les administracions públiques que actuïn amb 

urgència sobre les seves causes, sobretot en el cas de l’energia, i, també, sobre els 

seus efectes a les empreses en termes de productivitat, competitivitat i, especialment, 

en els efectes més lesius per a les empreses (finançament, indexació de preus de 

contractes públics, etc.). 
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Índex de preus al consum 

Taxes de variació interanual 

 
 IPC Catalunya 

IPC Espanya 

 Inflació subjacent 

  

Tarragona

Interanual 8,1%

Intermensual 0,8%

Girona

Interanual 8,0%

Intermensual 0,9%Lleida

Interanual 8,5%

Intermensual 1,1%

Barcelona

Interanual 7,1%

Intermensual 0,8%
CATALUNYA

Interanual 7,4%

Intermensual 0,8%

ESPANYA

Interanual 7,6%

Intermensual 0,8%
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Taxes de variació (%) Espanya Catalunya 

 Intermensual Interanual Intermensual Interanual 

Índex general 0,8% 7,6% 0,8% 7,4% 

Aliments i begudes no 
alcohòliques 

0,8% 5,6% 0,7% 5,4% 

Begudes alcohòliques i tabac 0,9% 2,3% 0,7% 2,0% 

Vestit i calçat -1,5% 3,6% -1,5% 5,8% 

Habitatge 0,6% 25,4% 1,0% 22,3% 

Parament de la llar 0,6% 3,7% 0,6% 3,4% 

Medicaments 0,1% 1,0% 0,0% 0,9% 

Transport 2,7% 12,8% 2,9% 12,9% 

Comunicacions -0,1% -0,7% -0,1% -0,7% 

Lleure i cultura 0,7% 1,5% 1,0% 1,5% 

Ensenyament 0,0% 1,2% 0,0% 1,6% 

Hoteleria i restauració 0,8% 3,6% 0,6% 2,8% 

Altres 0,6% 2,3% 0,6% 2,3% 
     

Inflació subjacent 0,6% 3,0% 0,6% 2,9% 

Inflació a impostos constants 0,8% 8,5%   

 

 

Taxes de variació interanuals (%) Espanya Unió Monetària 

IPC harmonitzat 7,6% 5,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


