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 Catalunya ha estat, juntament amb Ceuta, la comunitat autònoma on s'ha 

registrat la taxa d'inflació més elevada 

 

Repunt del nivell de preus, que malgrat tot es manté 

baix i dificulta el procés de devaluació interna 

 
 

 A l'abril, els preus han pujat en termes anuals un 0,4 % a Espanya, mentre que a 

Catalunya han augmentat un 0,7% 

 

 La inflació subjacent ha crescut fins al 0,3 % en termes anuals  

 
 

Barcelona, 14 de maig de 2014 
La variació anual dels preus en el mes d'abril ha estat positiva, és a dir, que els preus han augmentat respecte del 
mateix mes del 2013, un 0,4 % a Espanya i un 0,7%, a Catalunya. Tanmateix, la inflació es manté baixa, per la 
qual cosa dificulta el procés de devaluació interna i fa més costós el tan necessari procés de desendeutament. 
Aquests registres representen un repunt del nivell de preus en relació a l'evolució observada en els mesos 
anteriors. Cal destacar que Catalunya ha estat, juntament amb la ciutat autònoma de Ceuta, la comunitat 
autònoma on s'ha registrat la taxa d'inflació més elevada. 
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Els grups que han tingut una major influència en l'increment anual de l'indicador han estat: habitatge, 
fonamentalment per l'estabilitat del preu de l'electricitat aquest any enfront del descens de l'any passat; transport, a 
causa del increment dels preus dels carburants i lubricants; oci i cultura, per l'efecte Setmana Santa (abril 2014 
davant a març 2013) sobre els preus de la parcel·la viatge organitzat; hotels, cafès i restaurants; i comunicacions. 
D'altra banda, el grup aliments i begudes no alcohòliques ha incidit a la baixa, principalment pel descens dels 
preus del peix fresc i els olis. 
 
Alhora, la inflació subjacent -que exclou l'evolució dels preus de productes energètics i d'aliments no elaborats- ha 
estat del 0,3%, per la qual cosa, el preu dels components més estables de la cistella de la compra ha crescut 
menys que el preu del component més estacional. 
 
D'altra banda, l'augment de preus a impostos constants (IPC-IC) ha estat del 0,4%, és a dir, de la mateixa 
magnitud que la variació de l'IPC general. Això reflecteix que l'efecte "esglaó" dels impostos sobre l'evolució dels 
preus en general ha desaparegut. 
 
En considerar l'indicador d'inflació harmonitzat (IPCH) -que permet realitzar una comparació amb l'evolució dels 
preus a l'Eurozona- s'aprecia que, per vuitè mes consecutiu, el diferencial d'inflació amb la Unió Monetària ha estat 
negatiu (-0,4 pp.) ja que l'IPCH a la regió ha augmentat un 0,7% mentre que a Espanya ha pujat un 0,3% en 
termes anuals. 
 
  

 
 

Cal esmentar que el BCE ha decidit mantenir els tipus d'interès de referència, en un context de recuperació 
econòmica moderada i baixos nivells d'inflació. No obstant això, l'autoritat monetària es planteja considerar tots els 
instruments disponibles per mantenir una política monetària acomodatícia, per la qual cosa no s'exclouen mesures 
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 addicionals d'estímul monetari no convencionals per fer front als riscos associats a un període molt prolongat de 
baixa inflació (per sota de l'objectiu d'estabilitat de preus del 2,0% del BCE ). 
 
Finalment, destacar que, en un entorn de pressions inflacionistes febles, les previsions per a aquest any situen la 
taxa d'inflació a Espanya entorn del 0,1%, mentre que per l'any que ve superaria el 0,5 %, però sempre per sota 
del 1,0%. El diferencial respecte a la zona euro es mantindria negatiu i proper als 0,5 pp. 
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