
Al mes de setembre els
accidents amb baixa han
experimentat  una variació del
49,4%, en relació al mes
anterior, variació habitual com
a conseqüència de la reducció
d’activitat laboral al mes
d’agost. Per sectors, la indústria
registra la variació més
important amb el 85,3%.
En relació amb l’anàlisi per
sexes, el mes de setembre els
accidents soferts per les dones
han experimentat una variació
del 41,9% respecte del mes
d’agost. Pel que fa als homes la
variació ha estat del 51,7%.

L’evolució mensual de la
contractació segons sexes
mostra que tant la masculina
com la femenina han tingut
el mateix comportament. En
general, hi ha una tendència
a l’increment mensual de
contractes excepte en el mes
d’agost.
La contractació al sector
serveis durant el mes
d’octubre en els darrers tres
anys incrementa any rere any.
Aquest sector representa el
79,1% de la contractació total
en el mes d’octubre
d’enguany.

L'índex general de preus
industrials (IPRI) de Catalunya
presenta un increment interanual
del 3,7% el setembre del 2005.
Per grans sectors industrials, tots
els béns presenten taxes de
variació positiva, dels quals el
més significatiu és el sector de
l'energia (13%) seguit dels béns
intermedis (3,8%), els béns de
consum (1,6%) i els béns
d'equipament (1,6%).
Al setembre del 2005, l'IPRI va
augmentar un 3,5% a Catalunya
i un 4,8% a Espanya, en relació
amb el setembre del 2004.

Al mes de setembre del 2005
a Catalunya l’afiliació de
treballadors al sistema de la
Seguretat Social ha sofert un
increment de 24.000
persones respecte a l’agost
del 2005.
A Catalunya fins al mes de
setembre del 2005 s’han
registrat 551 acords
col·lectius d’empresa i 127
de sector. La diferència
respecte als registrats fins al
mes de juny ha estat d’un
augment de 28 acords
d’empresa i de 8 de sector.
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1 Índex general. Variació interanual. Catalunya i Espanya Base 2001=100.
2 Catalunya, Espanya i Zona Euro Base 2000=100.
3 Zona Euro Base 1996=100.
4 Per grans sectors industrials.
5 Per components i per destinació econòmica dels béns.
6 Zona euro.
7 Variació respecte al mateix període de l'any anterior.

VP: valor provisional.

E: valor estimat.

Nota: Els valors corresponents a les diferents variables que es presenten en la taula poden experimentar variacions com a conseqüència de les revisions fetes per la font de les dades, quan

s'escau de fer-ne l'actualització periòdica.

Var. Per.
Anterior7

Var. Per.
Anterior 7 UE6 Var. Per.

Anterior7

COMPTABILITAT
TRIMESTRAL 2/6 II Trimestre

2005 PIB pm. Taxa de variació interanual (%) 3,3 0,0 3,4 0,3 1,1 -1,0

2/6 Octubre 2005 Índex de preus al consum1, 3 117,3 4,1 115,4 3,5 119,4VP 2,2VP

2 Setembre 2005 Tràfic de mercaderies (tones). Aeroports Aeroports 7.757,1 8,5 50.104,0 -5,0 - -

2 Juliol 2005 Tràfic de mercaderies (milers de tones). Ports Ports 6.436,6 1,8 38.757,8 5,7 - -

2 Setembre 2005 Trànsit de passatgers. Aeroports (milers de
persones)

2 Juliol 2005 Trànsit de passatgers. Ports (milers de persones) Ports 322,7 8,1 3.078,9 6,7 - -

PREUS I SALARIS

2/6 Setembre 2005
Índex de preus industrials (IPRI). Per destinació

econòmica dels béns2

INDÚSTRIA

Creació i dissolució de societats mercantils

SECTOR EXTERIOR 2 Agost  2005 Exportacions (milions d'euros). Per destinació
econòmica dels béns

EMPRESES 2 Octubre 2005

2/6 Setembre 05 Índex de producció industrial (IPI)2, 4

2/6 Octubre 2005 Indicador de clima industrial (ICI)5

Habitatges en construcció (visats d'obra).

SERVEIS

CONSTRUCCIÓ 2 Agost 2005
Habitatges en construcció 5.493 18,9 44.464 3,5 - -

Habitatges acabats 2.909 44,9 26.259 24,1 - -

Índex general 110,9 3,7 114,5 5,4 111,31 4,40

Béns de consum 112,5 1,6 114,5 2,6 - -

Béns de consum duradors - - - - 105,98 1,20

Béns de consum no duradors - - - - 108,32 1,10

Béns d'equipament 107,6 1,6 107,9 1,8 104,32 1,20

Béns intermedis 109,0 3,8 111,7 3,2 108,50 1,60

Energia 116,5 13,0 125,9 17,9 128,54 16,40

Nombre de societats mercantils

Capital (en milions d'euros) 105,3 86,2 659,6 -27,6 - -

Dissolució de societats mercantils 95 -12,8 824 -3,6 - -

Total 2.649,7 11,6 9.920,4 11,6 106.500,0 10,82

Béns de consum 897,1 15,5 3.608,0 10,3 28.700,0 10,38

Béns de capital 328,3 27,5 1.171,4 19,7 23.200,0 14,85

Béns intermedis 1.415,1 5,6 5.115,7 10,2 50.000,0 8,69

No classificats 9,1 - 25,3 - - -

Índex general 105,9 -1,9 108,2 0,5 103,69 1,00

Béns de consum 106,7 -2,9 108,3 0,2 - -

      Béns de consum duradors - - - - 86,55 -1,20

      Béns de consum no duradors - - - - 104,26 2,10

Béns d'equipament 94,5 -4,5 104,2 -0,8 106,27 1,80

Béns intermedis 110,7 -1,7 108,3 -0,1 102,81 1,00

Energia 107,7 9,1 113,7 4,3 108,42 -0,40

Indicador de clima industrial -4,1 -1,1 -3,8 -1 -6,00 -4,00

Cartera de comandes -16,0 -9,0 -10,8 -5,9 -17,00 -6,00

Estoc de productes acabats 9,0 -1,0 7,9 -5,1 10,00 2,00

Tendència de la producció 13,0 5,0 7,3 -2,1 9,00 -4,00

Béns d'inversió -7,7 -10,3 -5,3 -8,3 - -

Béns intermedis -0,8 5,4 -4,0 -0,7 - -

Béns de consum -6,5 -4,0 -3,0 3,0 - -

EspanyaCatalunya

Aeroports 3.033,4 11,0 17.667,4 10,6 - -

INDICADORS BÀSICS  MES: NOVEMBRE 2005

INDICADORS ECONÒMICS

FONT PERÍODE INDICADOR VARIABLE ÀMBIT

1.716 15,6 9.683 4,0 - -
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OBSERVACIONS:

� Producte interior brut (PIB)
Al segon trimestre del 2005 (segons l'avanç amb base 2000) el
producte interior brut corregit d'efectes estacionals i de calendari
va créixer a Catalunya un 3,3% respecte al mateix període de l'any
anterior. Els increments més intensos es van produir en la construcció
(5,3%) i els serveis (4,3%). Pel que fa a l'Estat espanyol, el PIB
desestacionalitzat va créixer un 3,4% interanual.

� Índex de preus al consum (IPC)
L'IPC de Catalunya, amb la base 2001=100, va experimentar una
variació l'octubre del 2005 respecte del mes anterior del 0,8%, i
va pujar un 4,1% respecte a l'octubre del 2004. Amb aquests
registres, la variació acumulada durant l’any 2005 ha estat de 3,8
punts. En termes mensuals, el grup més inflacionista va ser el del
vestit i calçat (10%) junt amb l'ensenyament (3,4%), seguit de
l'habitatge (0,5%) i el parament de la llar (0,4%). En termes
interanuals, es van reduir els preus de les comunicacions (-2,1%),
mentre que els augments de preus més intensos es van donar en
els grups de transport (7,1%), l'ensenyament (6,3%), l’habitatge
(6,1%), i els hotels, cafès i restaurants (5,0%). L'IPC d'Espanya va
augmentar el 0,8% en termes mensuals i va augmentar el 3,5%
en termes interanuals.

� Índex de preus industrials (IPRI)
L'índex de preus industrials de Catalunya, amb un valor de 110,9
amb base 2000=100, va créixer el setembre del 2005 un 3,7%
respecte al mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials,
i respecte al setembre anterior, el creixement més intens el van
registrar els preus de l'energia (13%), seguit dels preus dels béns
intermedis (3,8%) i dels béns de consum i d'equipament (1,6%).
L'IPRI d'Espanya va augmentar un 5,4% en termes interanuals.

� Creació i dissolució de societats mercantils
Les societats mercantils creades a Catalunya van ser 1.716 l'octubre
del 2005, quantitat que representa un augment del 15,6% respecte
a l'octubre de l'any anterior. El capital social d'aquestes empreses
va augmentar el 86,2% en termes interanuals. El nombre de
dissolucions va disminuir en termes interanuals, el 12,8%. Al
conjunt d’Espanya, durant el mes d'octubre del 2005, hi va haver
un augment del 4,0% en el nombre de societats mercantils creades
respecte al mateix mes de l'any anterior. En el conjunt de l'any
2005, el nombre de societats mercantils ha augmentat el 5,3% a
Catalunya i el 4,2% a Espanya.

� Exportacions
Les exportacions catalanes, amb un valor de 2.649,7 milions
d’euros el mes d'agost de l’any 2005, van augmentar l'11,6% en

relació amb el mateix mes de l’any anterior, com també les
espanyoles. Per destinació econòmica dels béns, a Catalunya les
vendes de béns de capital van registrar un ascens interanual del
27,5%, seguits dels béns de consum (15,5%) i  dels béns intermedis
(5,6%). Entre els mesos de gener i agost del 2005, les exportacions
catalanes han augmentat el 5,9%, mentre que les espanyoles han
registrat una variació acumulada del 3,9%.

� Índex de producció industrial (IPI)
L'índex de producció industrial (IPI) de Catalunya, amb un valor
de 105,9 el mes de setembre del 2005, va disminuir l'1,9% en
relació amb el mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors
industrials, es van experimentar reduccions en el sector dels béns
d'equipament (-4,5%), els béns de consum (-2,9%) i els béns
intermedis (-1,7%) mentre que es va incrementar en l'energia
(9,1%). A Espanya, la producció industrial el mes de setembre
va augmentar el 0,5% en relació amb el setembre de l’any
anterior.

� Indicador de clima industrial
L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya va assolir el mes
d'octubre del 2005 un valor de -4,1. Aquest registre se situa 5,6
punts per sota del corresponent al mes anterior i és 1,1 punts
inferior al d'un any enrere. En termes interanuals s'aprecia una
disminució de tots els components de l'ICI, menys la tendència de
la producció. Per destinació econòmica dels béns, respecte a
l'octubre del 2004, disminueix la confiança en els béns de consum
i els d’inversió i augmenta en els d'intermedis. A Espanya, l'ICI es
va situar a -3,8 és a dir, 0,7 punts per sota del mes anterior i 1
punt per sota del mes d'octubre del 2004.

� Tràfic de mercaderies i passatgers (aeroports i ports)
El tràfic de mercaderies (mesurat en tones) als ports de Catalunya
va augmentar el juliol del 2005 el 8,1% respecte al mateix mes
de l'any 2004. A Espanya, hi va haver un augment del 6,7%. El
tràfic de mercaderies als aeroports catalans va augmentar al
setembre el 8,5% en relació amb el setembre anterior, mentre que
a l'Estat espanyol va disminuir el 5,0%. El setembre del 2005, el
trànsit de passatgers als aeroports catalans i espanyols es va
incrementar, en termes interanuals, l'11% i el 10,6%,
respectivament. El trànsit de passatgers en els ports catalans va
registrar, el juliol, un increment  interanual del 8,1%. A Espanya
hi va haver un increment del 6,7%.

� Habitatges en construcció
El mes d'agost del 2005, el nombre de visats d'obra va augmentar,
en termes interanuals, el 18,9%. En aquest mateix mes el nombre
d'habitatges acabats va augmentar, també en termes interanuals,
el 44,9% a Catalunya i va augmentar el 24,1% a Espanya.



OBSERVACIONS:

� L’atur registrat a Catalunya s’ha reduït en el mes d’octubre en
3.804 persones (-1,43%). Aquesta davallada de l’atur es deu
absolutament a la reducció d’atur femení, el 3,26%, amb relació al
mes de setembre; per contra, l’atur masculí s’ha incrementat l’1,08%.
L’atur juvenil es manté pràcticament igual que en el mes anterior, i
són les persones en atur de 25 anys o més les que tenen un decrement
més significatiu, de l’1,61%. Per sectors, s’observa que la indústria
presenta la reducció més elevada, 3,73%, i que l’agricultura registra
un increment molt substancial amb 2.271 aturats més, la qual cosa
comporta un increment del 60,51%. L’increment interanual a
l’agricultura és també elevadíssim, del 101,3%. Les variacions
interanuals informen també d’un bon comportament de l’atur, 11.127
persones menys en atur que l’any 2004, la qual cosa suposa una
reducció de 4,1%.
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INDICADORS DEL MERCAT DE TREBALL

1 Població de 16-64 anys. Les dades europees són de 15-64 anys.
2 Les dades de la UE s'han obtingut d'Eurostat a partir de l'enquesta de forces de treball 1r. Trimestre 2005, a excepció de l'atur registrat que correspon al mes d'octubre del 2005.
3 Per Catalunya i Espanya, el nombre d'ocupats per sector fa referència a població de 16 i més anys.
4 La diferència entre l'atur total i l'atur per sectors és causat pel grup "sense ocupació anterior".
5 Variació en relació amb el trimestre / mes anteriors segons període.
6 Les dades de la UE són en milers de persones.

Var. Per.
Anterior 5

Var. Per.
Anterior 5 UE-15 2 Var. Per.

Anterior 5 UE-252 Var. Per.
Anterior 5

Menors de 25 anys 30.081 -5 278.101 14.873 3.666,9 16,6 4.769,9 10,8

De 25 anys i més 232.507 -3.799 1.774.760 24.702 10.264,1 -93,8 13.626,9 -114,3

3r Trimestre
2005 Taxa ocupació1

Sexe

1/2/6 3r Trimestre
2005 Taxa atur1

Sexe

1/2/6

sexe

1/2/6 3r Trimestre
2005 Actius 1 (en milers)

sexe

Sexe
1/2/6 3r Trimestre

2005 Taxa activitat1

1/2/6 3r Trimestre
2005 Taxa parcialitat

Sexe

MERCAT DE
TREBALL

1/2/6 3r Trimestre
2005

Ocupats 1 (en
milers)

Sector 3

1/2/6 3r Trimestre
2005

Desocupats1 (en
milers) Sexe

1/2/6 3r Trimestre
2005 Taxa temporalitat

Sexe

3/4/6 Octubre
2005 Atur Registrat 6

Sexe

Edat

Sector 4

Agricultura 6.024 2.271 66.136 5.392 - - - -

Indústria 60.144 -2.329 293.124 2.485 - - - -

Construcció 23.846 -484 220.582 1.937 - - - -

Serveis 158.896 -2 1.249.976 42.113 - - - -

Total 75,47 -0,21 70,86 0,05 70,70 -0,10 69,80 -0,20

Homes 86,30 0,69 82,52 0,35 78,50 -0,20 77,50 -0,10

Dones 64,38 -1,14 58,99 -0,27 62,80 -0,20 62,10 -0,30

Total 70,83 0,58 64,87 0,70 64,70 -0,30 63,20 -0,40

Homes 81,35 0,91 77,15 1,01 72,30 -0,50 70,60 -0,60

Dones 60,06 0,23 52,37 0,38 57,10 -0,10 55,80 -0,30

Total 6,15 -1,02 8,45 -0,93 8,50 0,30 9,40 0,30

Homes 5,74 -0,30 6,51 -0,83 8,00 0,50 8,90 0,60

Dones 6,71 -1,98 11,22 -1,04 9,10 0,00 10,10 0,00

Total 25,87 1,37 34,40 1,10 13,60 0,00 13,80 0,00

Homes 23,86 1,39 32,60 1,00 13,00 0,10 13,30 0,00

Dones 28,50 1,39 36,90 1,40 14,40 0,10 14,40 0,10

Total 11,50 -1,20 11,60 -1,20 20,50 1,10 18,60 0,90

Homes 3,67 -0,93 4,20 -0,50 7,80 0,60 7,50 0,50

Dones 22,40 -1,40 22,70 -2,20 36,50 1,50 32,60 1,30

Total 3.513,6 11,0 20.812,6 110,6 178.995,0 150,0 212.363,0 20,0

Homes 2.033,2 29,5 12.229,5 114,1 - - - -

Dones 1.480,3 -18,6 8.583,2 -3,4 - - - -

Total 3.297,6 46,2 19.053,8 293,5 163.777,0 -394,0 192.333,0 -691,0

Homes 1.916,5 33,8 11.433,4 207,1 - - - -

Dones 1.381,0 12,3 7.620,3 86,3 - - - -

Agricultura 84,2 2,9 992,10 5,5 - - - -

Indústria 803,2 28,7 3.311,00 48,2 - - - -

Construcció 349,1 12,0 2.396,30 57,0 - - - -

Serveis 2.087,5 3,7 12.491,70 185,4 - - - -

Total 216,0 -35,2 1.759,0 -182,5 15.217,0 544,0 20.029,0 711,0

Homes 116,7 -4,3 796,0 -93,0 - - - -

Dones 99,3 -30,9 962,7 -89,8 - - - -

Total 262.588 -3.804 2.052.861 39.575 13.931,0 -77,2 18.396,8 -103,5

Homes 113.577 1.211 803.777 19.517 6.975,4 -47,6 9.227,1 -66,0

Dones 149.011 -5.015 1.249.084 20.058 6.955,6 -29,6 9.169,8 -37,4

EspanyaCatalunya

FONT PERÍODE INDICADOR VARIABLE ÀMBIT

� Espanya, en canvi, ha incrementat el nombre de persones en
gairebé el 2%. L’increment ha afectat més intensament els homes
(2,49%) que les dones (1,63%). Per edats, destaca l’augment de
l’atur juvenil amb relació al mes anterior, el 5,65%. Tots els sectors
d’activitat han incrementat el nombre d’aturats, relativament els
que més ho han fet han estat l’agricultura, el 8,88%, com s’observa
de manera molt més moderada que a Catalunya, i els serveis, el
3,49%.

� A la Unió Europea, tant a la UE-15 com a la UE-25, les dades
sobre atur al mes d’octubre presenten un lleuger decrement
intermensual  d’aproximadament el 0,55%.



5 Núm. 21    novembre 2005

1 Variació en relació amb el mes anterior.

Var. Per.
Anterior1 % Var. Espanya Var. Per.

Anterior1 % Var.

Modalitat

CONTRACTACIÓ
REGISTRADA 3/4 Octubre 2005 Contractes

Sexe

Edat

Sector

Catalunya

Total 252.551 -991 -0,39 1.637.186 19.235 1,19

Homes 128.677 -5.716 -4,25 878.886 -19.903 -2,21

Dones 123.874 4.725 3,97 758.300 39.138 5,44

<=19 20.494 -280 -1,35 108.382 -8.676 -7,41

>19<=24 58.067 2.820 5,10 350.067 15.522 4,64

>=25<30 55.064 1.006 1,86 354.283 11.240 3,28

>=30<45 87.649 -2.609 -2,89 594.416 3.639 0,62

>=45 31.277 -1.928 -5,81 230.038 -2.490 -1,07

Agricultura 4.690 -5.723 -54,96 166.315 5.477 3,41

Construcció 27.424 -3.703 -11,90 241.566 -28.002 -10,39

Indústria 20.668 -1.888 -8,37 115.812 -17.344 -13,03

Serveis 199.769 10.323 5,45 1.113.493 59.104 5,61

Indefinits 32.990 1.423 4,51 148.234 9.342 6,73

Temporals 219.561 -2.414 -1,09 1.488.952 9.893 0,67

% Indefinits 13,06 0,61 - 9,05 -0,34 -

OBSERVACIONS:

� A Catalunya, s’han registrat a l'octubre un 0,39% contractes
menys que al mes de setembre. Aquesta lleugera davallada es deu
totalment a la contractació masculina, ja que la femenina s’ha
incrementat en gairebé un 4%. Segons grups d’edat, s’han formalitzat
un 5,1% més de contractes a joves entre 19 i 24 anys, en sentit
contrari els contractes a persones majors de 45 anys es redueixen
un 5,81%. L’únic sector econòmic que registra més contractes que
el mes de setembre és el de serveis, amb 10.323 contractes més i
torna a destacar un comportament extrem en l’agricultura, on es
produeix una reducció intermensual del 55%. Tot i així, cal assenyalar
que és habitual una reducció de la contractació a l’agricultura a
Catalunya en el mes d’octubre, l’any passat va ser del 38,6%. El
73,75% dels contractes realitzats en aquest sector s’han fet a
estrangers. Pel que fa a la variació interanual del mes d’octubre
s’han registrat 1.307 contractes més, la qual cosa representa un
increment del 38,63%.

� La variació intermensual pels contractes indefinits és positiva,
s’han registrat 1.423 contractes més, contràriament els temporals

s’han reduït en 2.414. El pes de la contractació indefinida sobre
el total és del 13,06%.

� Espanya, en canvi, incrementa el total de contractació amb un
1,19% a causa també del bon comportament de la contractació
femenina que s’incrementa relativament més que a Catalunya, el
5,44%. Segons grups d’edat destaca l’augment de la contractació
juvenil, s’incrementa un 3,84% entre els de 19 i 29 anys. Per sectors,
es constata un comportament similar a l’esmentat per a les dades de
Catalunya, a diferència de l’agricultura, on els contractes s’incrementen
un 3,41% amb relació al mes de setembre.

� Segons modalitats de contracte indefinit destaca que tant els
ordinaris com les conversions representen cadascun el 40,8% del
total d’indefinits. El 49,48% de la contractació s’ha fet a dones.
El contracte de foment està molt feminitzat, el 71,14% del total
d’aquesta modalitat s’utilitza per contractar dones. També cal
destacar que la contractació indefinida per a persones discapacitades
és la que registra el percentatge inferior de dones, el 42,2%.

FONT PERÍODE INDICADOR VARIABLE ÀMBIT

1 Variació en relació amb el mes anterior.

Var. Per.
Anterior1 % Var. Espanya Var. Per.

Anterior1 % Var.

Total 13.461 376 2,87 57.409 3.758 7,00

Total 5.889 -394 -6,27 29.419 708 2,47

Total 180 37 25,87 934 105 12,67

Total 13.460 1.404 11,65 60.472 4.771 8,57

Conversions
Sexe

Ordinaris

De foment
Sexe

Minusvàlids
Sexe

Sexe

CONTRACTES
INDEFINITS 3/4 Octubre 2005

Homes 7.489 747 11,08 34.727 2.688 8,39

Dones 5.971 657 12,36 25.745 2.083 8,80

Homes 104 20 23,81 787 255 47,93

Dones 76 17 28,81 321 24 8,08

Homes 7.373 41 0,56 33.682 2.027 6,40

Dones 6.088 335 5,82 23.727 1.731 7,87

Catalunya

Homes 1.699 -68 -3,85 8.145 33 0,41

Dones 4.190 -326 -7,22 21.274 675 3,28

FONT PERÍODE INDICADOR VARIABLE ÀMBIT
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1 Variació respecte al mes anterior.

INDICADORS DE RELACIONS LABORALS

OBSERVACIONS:

� Afiliació a la Seguretat Social
L’afiliació a la Seguretat Social al mes de setembre del 2005 ha
sofert un increment de 24.000 persones respecte a l'agost del
2005 a Catalunya i a la totalitat de l’Estat hi ha hagut un increment
de 125.900 persones.

� Negociació col·lectiva
En l’estadística de Catalunya sobre la negociació col·lectiva s’hi recullen
els convenis col·lectius estatutaris, els convenis d’adhesió i extensió,
els acords per mediació o laude, els pactes d’eficàcia limitada i acords

o pactes de funcionaris. Els acords col·lectius registrats a Catalunya
fins a finals de setembre i amb efectes econòmics per a l’any 2005
han estat de 678 amb un increment de 36 acords respecte al mes
d’agost. Els treballadors afectats per acords d’empresa han estat
98.152 i els afectats per acords de sector han estat 1.377.969.
L’increment salarial pactat al mes de setembre a Catalunya per als
convenis d’empresa ha estat del 2,50%, el mateix que al mes anterior.
En els convenis de sector l’increment pactat ha estat del 2,90%, amb
un increment de 0,06 punts respecte al que es va pactar el mes anterior.
Pel que fa a la resta de l’Estat s’han registrat 3.354 acords col·lectius.
Els acords col·lectius d’empresa afecten 640.700 treballadors i els
acords de sector afecten 6.065.300 treballadors.

6

Var. Per.
Ant.1

Var. Per.
Ant.1

Var. Per.
Ant.1

AFILIACIÓ A LA
SEGURETAT
SOCIAL

Setembre 2005 Total règims 3.253.200 24.000 Setembre 2005 18.094.400 125.900 - -

Increment salarial pactat en acords
amb clàusula de revisió

Còmput anual mitjà d'hores 1.718,21 -2,10 1.692,10 1,80 - -

Increment salarial pactat en acords
amb clàusula de revisió

Còmput anual mitjà d'hores 1.754,73 1,30 1.761,50 -3,30 - -

Vagues desenvolupades 9 5 19 -33 4 -5

Treballadors participants 2.475 1.913 1.371 -5.868 562 -2.473

Jornades perdudes 2.916 1.924 1.798 -12.377 992 -823

Tancaments patronals 0 0 - - - -

Treballadors afectats 0 0 - - - -

Treballadors afectats 415 -390 4.568 19 - -

Total expedients autoritzats 17 -17 318 52 - -

Expedients de suspensió 5 -6 173 56 - -

Nombre de conciliacions 85 -29 23 -32 - -

Empreses afectades 166 38 23 -77 - -

Treballadors afectats 13.348 -4.983 6.334 -15.606 - -

Per acomiadament 2.821 -158 8.108 -1.865 - -

Per sanció 175 -18 680 -81 - -

Per reclamació de quantitat 2.813 -3.255 7.771 -3.697 - -

Altres 465 91 1.959 -1.063 - -

Agost 2005

CONCILIACIONS
INDIVIDUALS

3/5/7 Juny 2005 Agost 2005

CONCILIACIONS
COL·LECTIVES

3/5/7 Juny 2005

EXPEDIENTS DE
REGULACIÓ
D'OCUPACIÓ

3/5 Setembre 2005 Setembre 2005

Expedients autoritzats

Setembre 2005

CONFLICTIVITAT 3/5 Setembre 2005 Agost 2005

NEGOCIACIÓ
COL·LECTIVA

3/5 Setembre 2005 Acords col·lectius d'empresa Setembre 2005

3/5 Setembre 2005 Acords col·lectius de sector

Treballadors afectats 82 -75 2.741 250 - -

Expedients de reducció 1 0 3 -4 - -

Treballadors afectats 8 0 18 -19 - -

Expedients d'extinció 11 -11 142 0 - -

Treballadors afectats 213 -343 1.132 -652 - -

Treballadors afectats 303 -418 3.891 -421 - -

Expedients pactats 14 -16 275 50 - -

Treballadors afectats 283 -202 3.372 -246 - -

Expedients no pactats 3 -1 43 2 - -

Treballadors afectats 20 -216 519 -175 - -

Expedients resolts 22 -16 352 72 - -

2,90 0,06 - -

Nombre d'acords 127 8 866 24 - -

Treballadors afectats 1.377.969 71.937 6.065.300 332.500 - -

Increment salarial 2,98 0,04 2,95 -0,02 - -

2,43 0,01 - -

Nombre d'acords 551 28 2.488 102 - -

Treballadors afectats 98.152 3.779 640.700 39.500 - -

Increment salarial 2,50 0,00 2,59 0,02 - -

5

CatalunyaEspanyaCatalunya
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� Conflictivitat
Pel que fa a la conflictivitat laboral a Catalunya, al mes de
setembre s’han realitzat 9 vagues, 5 vagues més que a l’agost,
en les quals han participat 2.475 treballadors, i hi ha hagut 2.916
jornades perdudes. A la totalitat de l’Estat al mes de setembre
s’han produït 19 vagues, 33 menys que en el mes anterior, els
treballadors participants han estat 1.371 i les jornades perdudes
1.798.

� Expedients de regulació d’ocupació
Al mes de setembre s’han autoritzat a Catalunya 17 expedients
de regulació d’ocupació que han afectat 303 treballadors. D’aquests
expedients 14 han estat pactats prèviament entre l’empresa i els
treballadors i han afectat 283 treballadors. Dels expedients
autoritzats, en 11 expedients es va autoritzar l’extinció de les
relacions laborals i va afectar 213 treballadors, en 5 expedients es
va autoritzar la suspensió de les relacions laborals i va afectar 82
treballadors i en 1 expedient es va autoritzar la reducció de jornada

i va afectar 8 treballadors. Pel que fa al conjunt de l’Estat, al mes
de setembre es van autoritzar 318 expedients que van afectar
3.891 treballadors. Del total d’expedients 142 varen ser d’extinció
i van afectar 1.132 treballadors, 173 van ser de suspensió i van
afectar 2.741 treballadors i 3 van ser de reducció i van afectar 18
treballadors.

� Conciliacions
Les dades sobre conciliacions referides a Catalunya són les mateixes
que en la publicació anterior, atès que el Departament de Treball
i Indústria no les ha actualitzat. El mes de setembre el Tribunal
Laboral de Catalunya va realitzar 44 conciliacions col·lectives que
han afectat 7.122 treballadors i 5 conciliacions individuals. Pel que
fa al conjunt de l’Estat al mes de juliol es van realitzar 23
conciliacions col·lectives que van afectar 23 empreses i 6.334
treballadors  i es van dur a terme 18.518 conciliacions individuals:
8.108 per acomiadament, 680 per sanció, 7.771 per reclamació de
quantitat i 1.959 per altres motius.
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INDICADORS DE SEGURETAT I SALUT LABORALS

INFRACCIONS DE
SEGURETAT I
CONDICIONS DE SALUT
EN EL TREBALL

 3/5

ACCIDENTS EN
JORNADA DE TREBALL

Setembre 2005

Setembre 2005

Setembre 2005

 3/5

ACCIDENTS IN ITINERE  3/5

MALALTIES
PROFESSIONALS

Juny 2005

Setembre 2005

Setembre 2005 3/5

 3/5

 3/5

3/5

3/5

Var. Per. Anterior1 Espanya setembre Var. Per. Anterior1

Setembre 2005 Sense baixa Total 10.020 -1.605 50.559 4.625

Setembre 2005 Sense baixa Total 73 29 257 68

Amb baixa

Sense baixa per sector
d'activitat

Amb baixa per gravetat

Amb baixa per sector
d'activitat

Catalunya

Total 13.124 4.341 79.018 12.171

Lleus 13.006 4.308 78.154 12.066

Greus 107 28 788 105

Mortals 11 5 86 10

Agricultura 222 16 - -

Indústria 4.162 1.916 - -

Construcció 2.674 950 - -

Serveis 6.066 1.459 - -

Agricultura 114 -26 - -

Indústria 3.226 -839 - -

Construcció 1.637 -410 - -

Serveis 5.043 -330 - -

Total 1.565 560 7.666 1.148

Lleus 1.529 549 - -

Greus 36 11 - -

Mortals 0 0 35 35

Total 480 92 1.742 235

Lleus 479 92 - -

Greus 1 0 - -

Mortals 0 0 - -

Total 226 -19 - -

Barcelona 130 -59 - -

Girona 22 -12 - -

Lleida 20 -1 - -

Tarragona 54 53 - -

Serveis 2.364 8 0 2.372 35,1

1 1

1 1

HOMES Lleus Greus Mortals Total Variació
Agricultura 200 2 1 203 48,2
Indústria 3.490 29 6 3.525 84,8
Construcció 2.610 33 2 2.645 55,0
Serveis 3.661 31 2 3.694 29,6
Total 9.961 95 11 10.067 51,7

Variació 51,8 31,9 83,3 51,7 -

DONES Lleus Greus Mortals Total Variació
Agricultura 19 0 0 19 -42,4
Indústria 633 4 0 637 87,9
Construcció 29 0 0 29 70,6

Total 3.045 12 0 3.057 41,9

Variació 42,4 71,4 - 41,9 -

ACCIDENTS AMB BAIXA PER SEXE, SECTOR I GRAVETAT. CATALUNYA, setembre 2005

1  Percentatge de variació del valor Total respecte al del mes anterior.

1  Variació respecte al mes anterior.
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OBSERVACIONS:

� Durant el mes de setembre es van produir un total de 23.144
accidents en jornada de treball. Aquestes xifres representen un
increment del 13,3% en relació amb el mes d’agost, variació habitual
com a conseqüència de les vacances d’estiu. Els accidents amb baixa
han experimentat una variació del 49,4%; per sectors, la indústria
registra la variació més important amb el 85,3%, la construcció ho
fa amb una variació del 55,1%, el sector serveis amb el 31,7%, mentre
que l’agricultura ho fa amb 7,8%.

� Pel que fa als accidents lleus, la variació ha estat del 49,5%.
La demarcació de Barcelona és la que experimenta una variació
d’incidències més important amb el 74,1%, seguida de Girona
amb l’11,1%, Lleida ho fa amb el 8,6%, i Tarragona trenca la
tendència amb una disminució del -3,3%. En una anàlisi més
detallada s’observa que els accidents lleus augmenten en tots els
sectors a Barcelona i Tarragona, a la demarcació de Lleida el sector
serveis experimenta una variació a la baixa del -6,2%, com també
a la demarcació de Tarragona ho fan els sectors agrícola amb el
-22,7%, els serveis amb el -11,2% i la construcció amb el -10%.

� Els accidents greus també experimenten una variació a l’alça
del 35,4% en relació amb el mes anterior. El nombre d’accidents
mortals ha passat dels 6 del mes d’agost als 11 d’aquest mes.

� Pel que fa a l’anàlisi per sexes, en el mes de setembre els

accidents soferts per les dones han experimentat una variació del
41,9% respecte del mes de d’agost. Per sectors d’activitat, un cop
més indústria i construcció experimenten les variacions més
significatives amb el 87,9% i el 70,6% respectivament, serveis ho
fa amb el 35,1%, mentre que l’agricultura trenca la tendència de
la resta de sectors i experimenta una variació del -42,4%. En
relació amb els homes, la variació ha estat del 51,7%. Per sectors
d’activitat, la indústria presenta una variació del 84,8%, la
construcció del 55,0%, l’agricultura del 48,2% i els serveis del
29,6%.

� D’altra banda els accidents sense baixa, mantenen la tendència
a la disminució amb una variació del -13,8%. Tots els sectors
presenten xifres d’incidències a la baixa.

� Durant aquest mes de setembre els accidents in itinere han
experimentat una variació del 55,7% en relació amb el mes
d’agost. Els accidents lleus han augmentat en el 56,0%, mentre
que el accidents greus ho han fet amb el 44,0%. Pel que fa als
accidents mortals, durant el mes de setembre no s’ha enregistrat
cap accident mortal, que ha mantingut la tendència observada
en el mes d’agost.

� D’altra banda les malalties professionals amb baixa, reflecteixen
una variació del 23,7% respecte del mes anterior. Les malalties
professionals sense baixa trenquen la tendència dels dos darrers
mesos, i experimenten un augment del 65,9%.
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