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Índex de preus industrials de Catalunya (IPRI). Juny 2008 
 
 

Els preus industrials a Catalunya augmenten un 5,3% en el primer semestre 
 

 
 
En el període gener-juny del 2008, l’índex de preus industrials (IPRI) a Catalunya ha augmentat un 5,3% 

respecte al mateix període de l’any anterior. A Espanya, els preus industrials han registrat un augment 

superior, del 7,4% interanual. 

 

Segons l’Idescat, el sector energètic és el sector que ha registrat un creixement més elevat (11,7%), tot i 

que força inferior al del conjunt de l’Estat (17,5%). Els béns intermedis han augmentat un 5,7% i els béns 

de consum un 3,9% mentre que els béns d’equipament han registrat un increment dels preus més 

moderats, del 2,4% interanual. 

 

La desagregació per branques industrials mostra augments dels preus però amb diferents intensitats. Les 

indústries manufactureres en conjunt han registrat un augment del 5,3% en el període gener-juny. Dins 

d’aquestes, l’alimentació, begudes i tabac (9,5%) i les altres indústries manufactureres (15,7%) són les que 

han tingut un creixement més elevat, mentre que les indústries del paper i art gràfiques (1,6%) i la 

fabricació de material de transport (1,7%) han registrat un augment dels preus més moderats. D’altra 

banda, la secció de l’energia elèctrica, gas i aigua ha augmentat un 6,4% interanual i les indústries 

extractives un 3,4%. 

 

En el mes de juny, l’IPRI català creix un 6,1% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Tots els 

grans sectors industrials registren taxes de variacions interanuals positives: l’energia ha crescut el 17%, els 

béns intermedis el 5,4% i els béns de consum un 4,1%. Els béns d’equipament són els que han registrat un 

augment dels preus més moderats, del 2,4% interanual. 
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Índex de preus industrials (IPRI). Catalunya. Juny 2008
Per grans sectors industrials

Base 2000=100

Índex juny gener-juny

Índex general (IPRI) 127,2 6,1 5,3

Béns de consum 123,1 4,1 3,9
    consum durador 117,0 3,8 3,4
    consum no durador 123,9 4,2 3,9

Béns d'equipament 114,9 2,4 2,4
    estr. metàl·liques i material transp. 114,6 2,2 2,1
    maquinària i altres 115,0 2,8 2,9

Béns intermedis 128,7 5,4 5,7
    minerals no metàl·lics ni energ., química 128,6 3,8 4,6
    altres béns intermedis 128,8 6,4 6,4

Energia 151,8 17,0 11,7

Índex de preus de productes industrials (IPRPI) 123,8 4,4 4,4

Font: Idescat i INE.

Índex de preus industrials (IPRI). Espanya. Juny 2008
Per grans sectors industrials

Base 2000=100

Índex juny gener-juny

Índex general (IPRI) 133,3 9,0 7,4
Béns de consum 126,5 5,4 5,4
    consum durador 121,4 3,4 3,3
    consum no durador 127,4 5,8 5,7
Béns d'equipament 116,2 2,1 2,3
Béns intermedis 132,8 6,3 6,1
Energia 164,2 25,5 17,5
Índex de preus de productes industrials (IPRPI) 129,1 6,5 5,9

Font: INE.

Nota: Els Grans Sectors Industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 586/2001 de la Comissió de les Comunitats Europees.

L'IPRPI no inclou les divisions 10, 23 i 40 (CCAE-93).
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% Variació interanual

% Variació interanual
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Índex de preus industrials (IPRI). Catalunya. Juny 2008
Per seccions i subseccions (CCAE-93)

Base 2000=100

Índex juny gener-juny

Índex general (IPRI) 127,2 6,1 5,3
Indústries extractives 176,7 1,8 3,4
Indústries manufactureres 125,6 5,9 5,3
    indústries d'alimentació, begudes i tabac 134,0 10,0 9,5
    indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 110,2 2,0 2,0
    indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 117,3 0,5 1,6
    indústries químiques 120,5 3,3 3,6
    transformació del cautxú i de matèries plàstiques 116,8 4,2 3,6
    fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 134,3 4,1 5,4
    metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 140,7 5,9 4,4
    construcció de maquinària i equips mecànics 121,1 3,4 3,7
    materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 117,9 0,8 1,9
    fabricació de material de transport 110,6 1,9 1,7

    altres indústries manufactureres 150,7 22,8 15,2

Energia elèctrica, gas i aigua 140,4 8,0 6,4

Font: Idescat i INE.

Índex de preus industrials (IPRI). Espanya. Juny 2008
Per seccions i subseccions (CCAE-93)

Base 2000=100

Índex juny gener-juny

Índex general (IPRI) 133,3 9,0 7,4
Indústries extractives 134,0 7,2 6,3
Indústries manufactureres 133,2 9,3 7,5
    indústries d'alimentació, begudes i tabac 136,3 10,2 10,5
    indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 111,7 2,5 2,6
    indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 119,4 2,8 3,4
    indústries químiques 123,1 5,5 4,7
    transformació del cautxú i de matèries plàstiques 118,4 3,2 3,1
    fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 128,6 3,0 3,8
    metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 146,0 5,7 4,2
    construcció de maquinària i equips mecànics 121,5 3,3 3,6
    materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 114,6 1,8 2,4
    fabricació de material de transport 110,6 1,0 1,0
    altres indústries manufactureres 161,0 24,8 17,1
Energia elèctrica, gas i aigua 135,0 7,2 6,3

Font: INE.
Nota: indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat inclou les subseccions DB (ind. tèxtils i de la confecció) i DC (ind. del cuir i del calçat);
altres indústries manufactureres inclou les subseccions DD (indústries de la fusta i del suro), DF (refinació de petroli i tractament de
combustibles nuclears) i DN (indústries manufactureres diverses).
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% Variació interanual

% Variació interanual

 
 


