
ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB

BAIXA PER GRAVETAT. CATALUNYA Variació (%)

gener-febrer 2004

El mes de febrer a Catalunya
l’increment de l’afiliació de
treballadors al sistema de la
Seguretat Social ha estat de
21.100 persones. Els
increments salarials pactats
en convenis de sector són
superiors als pactats en
convenis d’empresa. A
Catalunya els convenis de
sector han pactat un
increment salarial de 0,76
punts superior al pactat en
els convenis d’empresa.

L'índex de producció
industrial (IPI) de Catalunya,
amb un valor de 102,2 el
febrer del 2004, va créixer 0,8
punts respecte al mateix mes
del 2003. Únicament s'ha
apreciat una reducció en els
béns d'equipament (-8,2%),
mentre que l'energia, els béns
intermedis i els béns de
consum han  experimentat
increments interanuals del
9,%, 7,7% i 0,4%,
respectivament.

L'atur registrat davalla a
Catalunya al febrer, tant en
homes com en dones. A la
resta de l'Estat augmenta
l'atur femení i en el conjunt
europeu ho fa també el dels
homes. L'augment d'ofertes
laborals ha estat més elevat
a Catalunya, respecte a
Espanya, en els sectors de
l'agricultura, serveis i
indústria. A la construcció la
diferència a favor d'Espanya
és quasi un 25%.

La distribució d’accidents per
sector mostra en els accidents
amb baixa un descens en tots
els sectors, llevat de
l’agricultura. En els accidents
sense baixa la indústria
presenta un nombre de
sinistres major, seguit dels
serveis, construcció i
agricultura. Durant el mes de
gener els accidents mortals i
greus van augmentar un
29,4% i un 8,9%, mentre que
els lleus es van reduir un
8,6%.
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INDICADORS ECONÒMICS

INDICADORS BÀSICS MES: FEBRER 2004

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. Variacions respecte el mes antetrior.
6 Zona euro.
7 Variació respecte al mateix període de l'any anterior.

FONT PERÍODE ÀMBITINDICADOR

Catalunya Var. Per. Espanya Var. Per UE
5

Var. Per
Anterior 7 Anterior 7 Anterior

COMPTABILITAT 2/6 III Trimestre PIB pm. Taxa de 
TRIMESTRAL 2003 variació interanual (%).

2,2 0,0 2,4 0,6 0,3 -0,7

2/6 Març 2004 Índex de preus al consum1, 3 109,2 2,5 108,2 2,1 115,0 1,7

Índex general 103,6 0,6 103,8 1,1 103,6 1,0

Béns de consum 107,6 2,0 108,7 2,4 - -

Béns de consum duradors - - - - 103,9 0,3

PREUS I SALARIS 2/6 Desembre 2003 Índex de preus industrials (IPRI). Béns de consum no duradors - - - - 105,9 0,4
Per destinació econòmica dels béns 2

Béns d'equipament 104,6 1,2 104,6 1,3 102,2 0,4

Béns intermedis 101,0 0,3 102,5 0,9 101,7 0,4

Energia 98,7 -3,1 96,6 -1,1 104,2 2,1

Nombre de societats
mercantils

2.684,0 17,9 14197,0 17,1 - -

EMPRESES 2 Març 2004 Creació i dissolució de Capital
societats mercantils (en milions d'euros)

194,4 25,0 832,4 -3,8 - -

Dissolució de societats
mercantils

273,0 78,4 2027,0 77,5 - -

Total 3126,9 13,1 11573,1 9,0 87.800 0,11

SECTOR Béns de consum 1144,9 21,0 4668,2 8,1 24300 -1,22

EXTERIOR 2/6 Desembre 2003 Exportacions (Milions d'euros). Béns de capital 505,8 30,3 1792,9 26,1 18200 1,11
Per destinació  econòmica dels béns

Béns intermedis 1476,2 3,3 5112,0 4,8 41200 0,98

No classificats 0,0 - 0,0 - - -

Índex general 102,2 0,8 101,3 2,0 100,9 0,6

Béns de consum 101,6 0,4 99,1 0,3 - -

Béns de consum duradors - - - - 88,5 0,0

2/6 Febrer 2004 Índex de producció industrial (IPI). 2, 4 Béns de consum no duradors - - - - 101,7 0,5

Béns d'equipament 89,0 -8,2 93,2 0,9 10,1 -0,6

Béns intermedis 107,2 3,7 103,6 2,1 101,8 2,4

Energia 112,6 9,0 111,9 6,4 107,8 -0,4

INDÚSTRIA Indicador de clima industrial -5,6 -3,3 -4,1 -0,4 -7,0 0,0

Cartera de comandes -19,9 -7,9 -13,5 -3,4 -21,0 0,0

Estoc de productes acabats 14,7 5,7 11,3 0,0 10,0 0,0

2/6 Març 2004 Indicador de clima industrial (ICI). 5 Tendència de la producció 17,7 3,7 12,6 2,4 10,0 -1,0

Béns d'inversió 2,1 5,4 2,7 2,7 - -

Béns intermedis -11,7 -5,0 -7,3 -1,3 - -

Béns de consum -3,5 -4,2 -4,7 -1,0 - -

Total 5668,4 13,6 33250,6 5,5 - -

SERVEIS 2 Octubre 2003 Tràfic de mercaderies Aeroports 6,7 -9,0 56,1 3,5 - -
(Milers de tones). Aeroports i ports

Ports 5661,7 13,6 33194,5 5,5 - -

Total 2276,5 9,9 15314,6 7,0 - -

2 Octubre 2003 Trànsit de passatgers. Aeroports 2080,9 10,2 13753,2 7,3 - -
Aeroports i ports

Ports 195,5 7,2 1561,5 3,7 - -

CONSTRUCCIÓ 2 Desembre 2003 Habitatges en construcció Habitatges en construcció 9.404 36,2 60.315 29,4 - -

(visats d'obra) Habitatges acabats 5.703 37,3 36.262 12,1 - -

VARIABLE

 



OBSERVACIONS:

n  Producte Interior Brut (PIB)
Al tercer trimestre de l’any 2003, el producte interior brut (PIB)
de Catalunya a preus constants, corregit d’efectes estacionals i
de calendari, es va incrementar un 2,2% respecte al mateix període
de l’any anterior. Per sectors, destaquen els creixements interanuals
del 3,4% del VAB de la construcció, seguit del 2,3% del VAB dels
serveis, i de l’1,0% del VAB de la indústria. Quant al VAB de
l’agricultura, va experimentar un decreixement del 5,1%. A Espanya,
la variació interanual va ser d’un 2,4%, amb una variació de 0,6
punts respecte el trimestre anterior.

n  Índex de preus al consum (IPC)
L’IPC de Catalunya, amb la base 2001=100, va experimentar una
variació del 0,7% el març del 2004 respecte al mes anterior, i va
pujar un 2,5% respecte al març del 2003. Amb aquests registres,
la variació acumulada durant l’any 2004 s’ha situat en el 0,1%.
En termes mensuals, el grup més inflacionista va ser el de vestit
i calçat (2,9%), seguit del transport, amb un augment de l’1,2%.
Les comunicacions van ser l’únic component que va experimentar
una reducció dels preus (-0,1%). En termes interanuals, només es
van reduir els preus al grup de comunicacions (2%). Els augments
de preus més intensos es van donar en els grups d’hotels, cafès
i restaurants, amb un augment del 4,5%, aliments i begudes no
alcohòliques (4,4%), ensenyament (4,3%) i altres béns i serveis
(4,0%). L’IPC d’Espanya va incrementar-se el 0,7% en termes
mensuals i el 2,1% interanual.

n  Índex de Preus Industrials (IPRI)
L’índex de preus industrials de Catalunya, amb un valor de 103,6
amb base 2000=100, va créixer el desembre del 2003 un 0,6%
respecte al mateix mes de l’any anterior. Per grans sectors industrials,
i respecte al novembre anterior, el creixement més intens el van
registrar els preus dels béns de consum (2,0%), seguit dels preus
dels béns d’equipament (1,20%) i dels béns intermedis (0,30%).
L’única reducció interanual de preus (-3,10%) la va registrar
l’energia. L’IPRI d’Espanya va augmentar l’1,10% en termes
interanuals.

n  Creació de societats mercantils
Les societats mercantils creades a Catalunya van ser 2.684 el
març del 2004, quantitat que representa el 17,9% més que el
març de l’any anterior. El capital social d’aquestes empreses va
augmentar el 25,0% en termes interanuals. El nombre de
dissolucions es va incrementar, també en termes interanuals, en
el 78,4%.
Al conjunt d’Espanya, durant el mes de març del 2004, es va
produir un increment en el nombre de societats mercantils creades
del 17,1% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Entre els mesos de gener i març del 2004, el nombre de societats
mercantils ha crescut el 9,0 % a Catalunya i el 12,5% a Espanya.

n  Exportacions
Les exportacions catalanes, amb un valor de 3126,9 milions d’euros
el mes de desembre de l’any 2003, van augmentar el 13,1% amb
respecte el mateix mes de l’any anterior, i les espanyoles el 9,0%. Per
destinació econòmica dels béns, a Catalunya les vendes de béns de
capital van ser les que van registrar un major ascens interanual (30,3%).
En el conjunt del 2003, les exportacions catalanes han augmentat el
4,0% respecte al mateix període de l’any anterior, mentre que les
espanyoles han registrat una variació acumulada del 5,4%.

n  Índex de Producció Industrial (IPI)
L’índex de producció industrial (IPI) de Catalunya, amb un valor de
102,2 el mes de febrer del 2004, va créixer 0,8 punts en relació amb
el mateix mes de l’any anterior. Per grans sectors industrials,
únicament s’aprecien decrements en els béns d’equipament (-8,2%),
mentre que l’energia, els béns intermedis i els béns de consum
experimenten increments interanuals del 9,0%, 7,7% i 0,4%,
respectivament. A Espanya, la producció industrial el mes de febrer
va augmentar el 2,0% en relació amb el febrer de l’any anterior.

n  Indicador de clima industrial
L’indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya va assolir al març
del 2004 un valor de -5,6. Aquest registre se situa 3,3 punts per sota
del corresponent al  mes anterior i és 2,5 punts inferior al d’un any
enrere. Pel que fa als components de l’ICI, en termes interanuals,
s’aprecia un increment dels estocs i de les expectatives de producció,
mentre que es redueix la cartera de comandes. Per destinació econòmica
dels béns, augmenta la confiança en els béns de consum, mentre que
baixa en els béns intermedis i en els béns d’inversió.A Espanya, l’ICI
es va situar a -4,1, quatre dècimes per sota del mes anterior i 0,8
punts per damunt del mes de març del 2003.

n Tràfic de mercaderies i passatgers (aeroports i ports)
El tràfic de mercaderies (mesurat en tones) als ports de Catalunya va
augmentar l’octubre del 2003 el 13,6% respecte al mateix mes de
l’any 2002. A Espanya, l’increment es va situar en el 5,5%. El tràfic
de mercaderies als aeroports catalans es va reduir,  amb relació a
l’octubre anterior, el 9,0%, mentre que als de l’Estat espanyol va
augmentar el 3,5%.
A l’octubre del 2003, el trànsit de passatgers als aeroports catalans
i espanyols, es va incrementar, en termes interanuals, el 10,2% i el
7,3% respectivament.
El trànsit de passatgers en els ports catalans i en els de la resta
d’Espanya va registrar uns creixements interanuals del 7,2% i del
3,7% respectivament.

n  Habitatges en construcció
El mes de desembre del 2003, el nombre de visats d’obra va augmentar,
en termes interanuals, el 36,2% i el 29,4% a Catalunya i a Espanya,
respectivament. En aquest mateix mes, el nombre d’habitatges acabats
ha augmentat, també en termes interanuals, el 37,3% a Catalunya
i el 12,1% a Espanya. Des de començaments del 2004, els habitatges
en construcció han experimentar un increment del 18,0% i del 19,9%
a Catalunya i a Espanya respectivament.
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INDICADORS DEL MERCAT DE TREBALL

1 Població de 16-64 anys.
2 Les dades de la UE s'han obtingut d'Eurostat a partir de l'enquesta de forces de treball.
3 Dades d'atur registrat febrer 2004. La resta d'indicadors estan referits a l'any 2002.

OBSERVACIONS:

n Davalla lleugerament l’atur registrat a Catalunya amb 3.640
demandes d’ocupació menys que en el mes anterior. Aquesta
disminució és més intensa en els homes (2,63%) que en les dones
(1,04%).

n A la resta d’Espanya també decreix l’atur (0,57%), però aquesta
davallada es concentra en els homes (2,63%), ja que, al contrari que
a Catalunya, l’atur femení augmenta un 0,53%. També es remarca
un lleuger augment de l’atur registrat en el conjunt de la UE-15.

n La taxa d’atur juvenil es redueix també amb més intensitat a
Catalunya (0,25 punts) que a Espanya (0,14) situant-se la primera
gairebé 5 punts per sota (7,51 i 12,33 respectivament).

n Les taxes de temporalitat catalana i espanyola presenten com-
portaments oposats. A Catalunya augmenta la taxa dels homes
(0,39 punts) i davalla lleugerament la femenina (0,02), mentre que
a Espanya disminueix lleugerament la taxa total en 0,05 punts, però
augmenta la taxa de temporalitat de les dones en 0,14 punts. La
diferència entre ambdós àmbits territorials és de 8 punts menys en
la taxa catalana.

Catalunya Var. Per. Espanya Var. Per. UE 2, 3 Var. Per. 

Anterior Anterior Anterior

1/2/6 4t. Trimestre 2003 Actius (en mil·lers)1 Total 3.151,8 -15,3 18.884,3 57,4 176.426,0 2.396,0

sexe
Homes 1.813,3 -8,4 11.176,7 -25,9 99.652,0 990,0

Dones 1.338,5 -6,9 7.707,5 83,2 76.775,0 1.407,0

Total 2.869,4 -4,8 16.759,0 45,6 162.974,0 1.679,0

1/2/6 4t. Trimestre 2003 Ocupats (en mil·lers)1

sexe
Homes 1.689,2 -1,1 10.255,1 -31,5 92.809,0 478,0

Dones 1.180,3 -3,6 6.503,7 76,8 70.165,0 1.201,0

Total 282,3 -10,6 2.125,4 11,8 13.453,0 718,0

1/2/6 4t. Trimestre 2003 Desocupats 
sexe

Homes 124,1 -7,3 921,6 5,4 6.843,0 512,0
(en mil·lers) 1

Dones 158,2 -3,3 1.203,6 6,2 6.610,0 206,0

Total 207.353 -3.640 1.751.894 -10.074 14.261,7 14

1/2/6 Febrer 2004 Atur Registrat
sexe

Homes 88.358 -2.390 710.773 -15.515 7.304,8 4,9

Dones 118.995 -1.250 1.041.121 5.441 6.956,9 9,2

Total 74,77 -0,41 68,96 0,12 70,44 0,65

1/2/6 4t. Trimestre 2003 Taxa activitat1

sexe
Homes 85,65 -0,45 81,30 -0,30 79,44 0,37

Dones 63,79 -0,37 56,51 0,53 61,42 0,91

MERCAT Total 68,07 -0,15 61,19 0,09 64,30 0,20
DE TREBALL

1/2/6 4t. Trimestre 2003 Taxa ocupació 1

sexe
Homes 79,79 -0,10 74,59 -0,33 72,80 -0,30

Dones 56,25 -0,20 47,69 0,51 55,60 0,60

Total 8,96 -0,29 11,25 0,03 8,00 0,30

1/2/6 4t. Trimestre 2003 Taxa atur 1

sexe
Homes 6,84 -0,37 8,25 0,07 7,20 0,30

Dones 11,82 -0,19 15,62 -0,09 8,90 0,20

Total 6,54 -0,11 9,23 -0,05 8 0

sexe
Homes 4,84 -0,13 6,32 -0,14 7,3 0

1/2/6 Febrer 2004 Taxa atur registrat Dones 8,84 -0,09 13,44 0,07 8,9 0

edat < 25 anys 7,51 -0,25 12,33 -0,14 - -

> 25 anys 6,41 -0,10 8,82 -0,04 - -

Total 22,54 0,22 30,68 -0,05 13,10 -0,30

1/2/6 4t. Trimestre 2003 Taxa temporalitat
sexe

Homes 20,58 0,39 28,65 -0,21 12,10 -0,30

Dones 25,13 -0,02 33,66 0,14 14,30 -0,20

Total 7,82 0,71 8,16 0,52 18,20 0,20

1/2/6 4t. Trimestre 2003 Taxa parcialitat
sexe

Homes 2,72 0,50 2,60 0,20 6,60 0,30

Dones 15,12 1,04 16,94 0,92 33,50 -0,30

VARIABLE ÀMBITINDICADORPERÍODEFONT
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OBSERVACIONS:

n Augmenta un 16,80% el nombre d’ofertes gestionades en el
SOC.Aquestes 3.253 ofertes es concentren, pràcticament, en el sector
de serveis, que creix un 17,18%. Tot i així, el sector amb major
percentatge d’increment és l’agricultura amb un 71,70% d’ofertes
més, mentre que la construcció registra un 16,25% més que en el mes
de gener.

n En el conjunt de l’Estat les ofertes de treball han incrementat el
12,11%, amb un increment espectacular (39,56%) en el sector de
la construcció.

OBSERVACIONS:

n El nombre de contractes creix un 11,40% en relació amb el mes
anterior. Segons el sexe, l’increment de contractes ha afavorit més
els homes (58%), tot i que aquesta distribució s’ha igualat més en
relació amb el mes de gener.

n Per contrari, a la resta d’Espanya la contractació ha davallat un
0,53% en relació amb el mes anterior. La pèrdua en la dinàmica de
contractació s’ha concentrat exclusivament en els homes, ja que els
contractes de treball realitzats a dones augmenten un 1%.

n L’agricultura i la construcció són els sectors amb major augment a
Catalunya, 20,88% i 17,35% respectivament. En el cas de la construcció
s’han realitzat 4.067 contractes més que en el mes anterior. Per la seva
banda, en la Indústria es registra un augment del 12,73%, mentre que
el sector de serveis creix el 10,07%, tot i que és el sector que concentra
el 67% de tot l’increment i el 74,7% del total de la contractació.

n En el conjunt estatal decreixen tots els sectors amb l’excepció
del de serveis, que augmenta un 3,76%. Les davallades més fortes
es donen en l’agricultura, que perd 16.853 contractes (7,61%) i en
la indústria amb un 7,09% menys de contractes.

Var. Per. Var. Per.

Catalunya Anterior % Var. Espanya Anterior % Var.

Total 22.621 3.253 16,80% 234.773 25.359 12,11%

Agricultura 455 190 71,70% 25.434 197 0,78%

SERVEI d'OCUPACIÓ 3/4 Febrer 2004 Ofertes
sector

Construcció 2.532 354 16,25% 36.575 10.368 39,56%

de CATALUNYA Indústria 2.960 264 9,79% 13.598 227 1,70%

Serveis 16.674 2.445 17,18% 159.166 14.567 10,07%

INDICADOR VARIABLEFONT PERÍODE ÀMBIT

Var. Per. Var. Per.

Catalunya Anterior % Var. Espanya Anterior % Var.

Total 207.105 185.916 11,40% 1.382.830 -7.323 -0,53%

sexe Homes 111.133 98.846 12,43% 788.181 -12.767 -1,59%

Dones 95.972 87.070 10,22% 594.649 5.444 0,92%

<=19 16.008 15.454 3,58% 87.830 -61 -0,07%

>19<=24 48.667 43.908 10,84% 290.418 6.051 2,13%

CONTRACTACIÓ 3/4 Febrer 2004 Contractes edat >=25<30 47.810 42.584 12,27% 302.106 5.581 1,88%

REGISTRADA >=30<45 70.361 62.230 13,07% 504.517 -9.472 -1,84%

>=45 24.259 21.740 11,59% 197.959 -9.422 -4,54%

sector Agricultura 2.721 470 20,88% 204.673 -16.853 -7,61%

Construcció 27.512 4.067 17,35% 238.634 -11.819 -4,72%

Indústria 22.149 2.501 12,73% 113.142 -8.633 -7,09%

Serveis 154.723 14.151 10,07% 826.381 29.982 3,76%

% Indefinits Total 14,43 13,40 - 9,71 1,53 -

INDICADOR VARIABLEFONT PERÍODE ÀMBIT
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INDICADORS DE RELACIONS LABORALS

1 Variació respecte al mes anterior.

OBSERVACIONS:

n Afiliació a la Seguretat Social
L’afiliació a la Seguretat Social al mes de febrer del 2004 s’ha
incrementat en 21.100 persones respecte al mes de gener a Catalunya
i a la totalitat de l’Estat s’ha incrementat en 126.300 persones.

n Negociació col·lectiva
Al mes de febrer s’han registrat 365 convenis a Catalunya, 18
convenis més que al mes de gener. Els treballadors afectats per

convenis d’empresa s’incrementen en 1.149 respecte al mes anterior
i els treballadors afectats per convenis de sector s’incrementen en
163.592 respecte al mes anterior.

L’increment salarial pactat en el mes de febrer, tant en els convenis
d’empresa com en els de sector, és sensiblement superior al pactat
en el mes de gener. A Catalunya, en els convenis d’empresa
s’incrementa un 0,01% i en els convenis de sector un 0,08%. En els
convenis estatals l’increment en els convenis d’empresa és d’un
0,02% i en els convenis de sector d’un 0,05%.

INDICADOR VARIABLE ÀMBITFONT PERÍODE PERÍODE ÁMBIT

Var. Per. Var. Per. Var. Per.

Catalunya Ant.1 Espanya Ant.1 Catalunya Ant.1

AFILIACIÓ A LA
5 Febrer 2004 Total règims 3.025.900 21.100 Febrer  2004 16.839.800 126.300SEGURETAT SOCIAL

Nombre convenis 300 15 1.458 110

Treballadors afectats 103.384 1.149 477.400 23.400

Convenis Increment salarial 2,28 0,01 2,38 0,02
3/5 Febrer 2004 d'empresa

Increment salarial pactat Febrer  2004
en convenis amb 2,46 -0,01

NEGOCIACIÓ clàusula de revisió
COL·LECTIVA

Còmput anual mitjà d'hores 1.537,98 1,86 1.704,20 0,90

Nombre convenis 65 3 485 46

Treballadors afectats 742.592 163.592 2.625.500 197.100

Increment salarial 3,04 0,08 2,99 0,05

3/5 Febrer 2004 Convenis sector Increment salarial Febrer  2004
pactat en convenis 2,94 -0,01

amb clàusula de revisió

còmput anual mitjà

d'hores
1.765,67 -4,21 1.769,80 0,20

Vagues desenvolupades 10 3 102 25 16 0

Treballadors participants 3.403 2.719 22.472 6.405 2.557 -3.632

CONFLICTIVITAT 3/5 Febrer 2004 Jornades perdudes 5.853 4.545 Des. 2003 25.089 -5.805 5.399 -2.071

Tancaments patronals 0 0 0 0

Treballadors afectats 0 0 0 0

Expedients resolts 43 0 359 -94

Treballadors afectats 1.463 0 4.666 -4.041

Total expedients
autoritzats

38 0 326 -85

Treballadors afectats 879 0 4.156 -3.327

Expedients pactats 34 0 300 -79

EXPEDIENTS Treballadors afectats 812 0 3.765 -3.169

DE REGULACIÓ 3/5 Gener 2004 Expedients Expedients no pactats 4 0 Gener 2004 26 -6
D'OCUPACIÓ autoritzats

Treballadors afectats 67 0 391 -158

Expedients de suspensió 11 0 104 -41

Treballadors afectats 167 0 2.014 -366

Expedients de reducció 0 0 9 3

Treballadors afectats 0 0 77 29

Expedients d'extinció 27 0 213 -47

Treballadors afectats 712 0 2.065 -2.990

Nombre de

CONCILIACIONS
conciliacions

88 65 80 16 20
-7

COL·LECTIVES
3/5/7 Gener 2004

Empreses afectades 112 89 Nov. 2003 91 -1053 20 -8

Treballadors afectats 12.396 9.401 260.915 169.629 7.204 3.938

Per acomiadament 3.026 26 12.682 -3.282 3.177 -781

CONCILIACIONS
Per sanció 165 9 801 94 159 41

INDIVIDUALS 3/5/7 Gener 2004 Per reclamació de
quantitat

3.223 107 Nov. 2003 16.453 182 4.242 406

Altres 421 -305 3.593 42 644 150



n Conflictivitat
Pel que fa a la conflictivitat laboral a Catalunya, al mes de febrer s’han
realitzat 10 vagues, 3 vagues més que les realitzades al mes de gener.
Els treballadors participants en les vagues del mes de febrer han estat
3.403 enfront dels 684 treballadors que van participar en les vagues del
mes de gener. Les jornades perdudes en les vagues del mes de febrer
han estat 5.853, mentre que al mes de gener se’n van perdre 1.308.

n Expedients de regulació d’ocupació
Les dades sobre els expedients de regulació d’ocupació de
Catalunya referides al gener del 2004 no difereixen de les dades del
mes de desembre del 2003. Pel que fa al conjunt de l’Estat, al mes
de gener es van resoldre 359 expedients, dels quals 326 van ser
autoritzats i van afectar 4.156 treballadors. Dels expedients
autoritzats, 300 van ser pactats i van afectar 3.765 treballadors i 26
no van ser pactats i van afectar 391 treballadors. Del total
d’expedients autoritzats en 213 es va autoritzar l’extinció de la

relació laboral i va afectar 2.065 treballadors, en 104 expedients es
va autoritzar la suspensió de la relació laboral i va afectar 2.014
treballadors i en 9 expedients es va  autoritzar la reducció de la
jornada laboral i va afectar 77 treballadors.

n Conciliacions
En les dades del mes de gener del 2004 s’han inclòs les conciliacions
dutes a terme pel Tribunal Laboral de Catalunya.
De les 88 conciliacions col·lectives dutes a terme al mes de gener,
25 han estat realitzades per l’autoritat laboral i han afectat 4.616
treballadors, i 63 han estat fetes pel TLC i han afectat 7.780
treballadors.
Al mes de gener s’han realitzat 6.835 conciliacions individuals, de
les quals 5 han estat realitzades pel TLC. Pel que fa als motius de la
conciliació s’han resolt 3.026 expedients per acomiadament, 165
expedients per sanció, 3.223 expedients per reclamació de quantitat
i 421 expedients per altres motius.
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1 Dades referents al mes de desembre del 2004.

Var. Per. Var. Per. Var. Per. 

Catalunya Anterior Catalunya1 Anterior Espanya1 Anterior

Total 9.603 -792 13.059 -750 69.099 -5.944

Lleus 9.451 -809 12.928 -715 68.232 -5.815
3/5 Febrer 2004

AMB BAIXA

Greus 135 12 116 -36 781 -136PER GRAVETAT

Mortals 17 5 15 1 86 7

Agricultura 155 8 208 -18

ACCIDENTS EN 3/5 Febrer 2004
AMB BAIXA Indústria 3.142 -267 4.324 -90

JORNADA DE TREBALL
PER SECTOR

Construcció 1.876 -25 2.629 -268
D'ACTIVITAT

Serveis 4.430 -508 5.898 -374

SENSE BAIXA Total 2.306 -5.157 11.588 -3.048 64.955 -11.362

Agricultura 22 -56 111 -69

3/5 Febrer 2004 SENSE BAIXA Indústria 987 -1.785 4.068 -1.358
PER SECTOR 

Construcció 358 -839 1.833 -609
D'ACTIVITAT

Serveis 939 -2.477 5.576 -1.012

Total 564 -329 1.053 -88 6.623 -527

ACCIDENTS Lleus 536 -325 1.018 -96
IN ITINERE 3/5 Febrer 2004

Greus 24 -1 27 8 31 -12

Mortals 4 -3 8 0

Total 593 215 488 -87 1.857 -366

Lleus 591 213 487 -84

MALALTIES 3/5 Febrer 2004 AMB BAIXA Greus 2 2 1 -3
PROFESSIONALS

Mortals 0 0 0 0

SENSE BAIXA Total 74 35 0 0 209 8

Total 502 41 271 -170 - -

INFRACCIONS DE
Barcelona 390 16 195 -134 - -

SEGURETAT I 3/5 Febrer 2004 Girona 34 -7 27 -6 - -
CONDICIONS DE SALUT

Lleida 14 -7 30 20 - -
EN EL TREBALL

Tarragona 64 39 19 -50 - -

FONT PERÍODE ÀMBITINDICADOR VARIABLE

INDICADORS DE SEGURETAT I SALUT LABORALS
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OBSERVACIONS:

n Les dades presentades són incompletes, a causa de la posada
en marxa de la nova aplicació  telemàtica del registre d’accidents.
Per tant, la interpretació de les xifres s’ha de realitzar amb tota la
cautela que la provisionalitat de la informació requereix.

n Durant el mes de febrer del 2004, es van produir un total de
11.909 accidents en jornada de treball, un 33,3% menys que el
mes anterior. Tot i que es manté la inclinació a la baixa dels mesos
anteriors, el descens és menor, no obstant això sembla que hi ha
una certa tendència a l’estabilització.

n Amb tot, si bé les xifres globals mostren una reducció, la
mortalitat ha augmentat en un 41,7% respecte al mes de gener.
Així mateix, els accidents greus continuen augmentant (8,9%).

n Els accidents sense baixa han disminuït en un 69%, davant el
7,6% de disminució dels accidents amb baixa.

n En l’anàlisi per sectors d’activitat, tots els sectors han baixat
en nombre absolut, llevat del sector de l’agricultura que presenta
un creixement del 5,4%. El sector serveis és el que ha presentat
major nombre de sinistres, 4.430 accidents en total (amb una

variació del -10,3% respecte al mes anterior), seguit del de la
indústria amb 3.142 (amb una variació del -7,8% respecte al mes
de gener) i del de la construcció amb un decreixement molt menor
al del mes de gener (1,3% ).

n Pel que fa referència als accidents amb baixa, el sector serveis
és el que presenta un percentatge de variació més alt, -10,3%,
seguit del de la indústria, -7,8%, construcció amb un -1,3%, i  del
 sector serveis  amb  un -19,44%. No obstant això, en el sector de
l’agricultura ha augmentat un 5,4% el nombre de sinistres.

n Pel que respecta als accidents sense baixa, tots els sectors
inclòs el de l’agricultura han presentat una reducció. El sector
serveis és el que presenta una variació major, -72,5%, amb una
diferencia de 10 punts més de reducció en relació amb el mes de
gener, seguit de la construcció, -70,1%, l’agricultura, -71,8% i la
indústria, -64,4%.

n Respecte als accidents in itinere s’han produït un 36,8%
menys que en el mes anterior, la variació es presenta en totes les
categories, lleus (-37,7%), greus (-4,00%), i mortals (-42,9%)

n Quant a les malalties professionals s’ha produït un augment
tant de les malalties amb baixa, 56,9%, com sense baixa, un 89,7%.


