
Al mes de gener del 2005 a
Catalunya l’afiliació de
treballadors al sistema de la
Seguretat Social ha sofert un
increment de 4.000 persones
respecte al desembre del
2004.

A Catalunya al mes de gener
del 2005 s’han registrat 332
acords col·lectius d’empresa
i 71 de sector. La diferència
respecte al mes de desembre
ha estat d’un descens de 235
acords d’empresa i de 65 de
sector.

L’atur registrat ha descendit
tant a Catalunya (0,5%) com
a Espanya (0,4%) durant el
mes de febrer. La Unió
Europea ha tingut un
comportament invers.

La contractació ha presentat
un comportament diferent a
Catalunya i a Espanya. A
Catalunya la contractació ha
augmentat en relació amb el
mes de gener un 8,2%; en
canvi a Espanya ha descendit
en un 4,3%. A l’Estat només
la construcció ha registrat un
increment de la contractació.

L'índex de preus industrials
de Catalunya (base
2000=100), amb un valor de
108,2 va créixer el gener del
2005 un 3,7% respecte al
mateix mes de l'any anterior.
El creixement interanual més
intens el van registrar els
preus de l'energia (5,1%),
seguit dels preus dels béns
intermedis (4,7%) i dels béns
de consum (3,2%).

Al mes de gener d’enguany
es van produir un total de
19.423 accidents en jornada
de treball. Aquestes xifres
representen 5.787 accidents
menys i una variació del -23%
en relació amb el desembre
de l’any 2004. Els accidents
sense baixa són els que han
experimentat la variació més
significativa, el -27,8%,
davant els accidents amb
baixa, que experimenten una
variació del -17,4%
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PERCENTATGE DE VARIACIÓ MENSUAL DE LA
CONTRACTACIÓ REGISTRADA (gener 2005 - febrer
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INDICADORS BÀSICS  MES: MARÇ 2005

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 que realitza la font de les dades quan

se'n fa l'actualització periòdica.

Var. Per.
Anterior 7

Var. Per.
Anterior 7 UE6 Var. Per.

Anterior 7

COMPTABILITAT
TRIMESTRAL 2/6 III Trimestre

2004
PIB pm. Taxa de variació

interanual (%)

105,44E 1,3E

107,34E 1,3E

107,76E 5,5E

111,82E 7,9E

102,47E 1,0E

103,00E 2,2E

85,49E -4,6E

86,61E -2,1E

103,42E 1,7E

103,66E 2,1E

102,32E 0,7E

103,72E 3,0E

102,67E 1,8E

103,10E 2,9E

108,80E 3,7E

107,85E 1,1E

EMPRESES

SECTOR EXTERIOR

PREUS I SALARIS
2/6 Gener 2005

Creació i dissolució de societats
mercantils2 Febrer 2005

2 Desembre
2004

SERVEIS

Tràfic de mercaderies (Milers de
tones). Aeroports i ports

Trànsit de passatgers. Aeroports i
ports

Agost /
Setembre 2004

2 Agost /
Setembre 2004

2

Exportacions (Milions d'euros). Per
destinació econòmica dels béns

INDÚSTRIA

2/6
Desembre

2004 / Gener
2005

2/6 Febrer 2005

Habitatges en construcció (visats
d'obra)CONSTRUCCIÓ 2 Novembre

2004

Indicador de clima industrial -6,8 -3,1 -5,2 -2,1 -7,0 0,0

Cartera de comandes -11,0 -1,0 -10,0 -7 -15,0 6,0

Estoc de productes acabats 13,0 4,0 12,0 1,1 10,0 0,0

Tendència de la producció 4,0 -5,0 6,3 -4,6 6,0 -5,0

Béns d'inversió -4,5 -2,3 -2,0 -0,5 - -

Béns intermedis -10,3 -1,8 -9,0 -4,3 - -

Béns de consum -3,8 -2,6 -3,0 0 - -

Total 5.853,0 13,2 34.547,3 14,1 - -

5.848,2 3,8 35.088,7 10,3 - -

Aeroports 5,9 29,0 46,0 12,5 - -

7,1 20,3 52,8 11,0 - -

Ports 5.847,1 13,2 34.547,3 14,1 - -

5.841,1 3,8 35.035,9 10,3 - -

Total 2.896,6 7,3 22.188 6,5 - -

2.505,8 5,9 18.054,0 5,9 -

Aeroports 2.503,0 7,5 18.165,1 5,3 - -

2.262,9 7,2 15.977,1 6,8 - -

Ports 393,6 5,8 4.022,9 12,3 - -

243,0 -5,2 2.077,1 -0,7 - -

Habitatges en construcció 11.303 51,5 64.584 12,4 - -

Habitatges acabats 6.553 10,1 48.107 22,3 - -

126,5 11,7 127,1 8,8

Energia 120,1 8 120 5,1

Béns d'equipament 82,2 -4,5 87,9 -1,3

70,7 -7,0 81,1 -4,6

Béns intermedis 90,4 0 90,7 1,1

97,1 -2,0 97,7 0,7

      Béns de consum no duradors - - - -

- - - -

- - - -

Béns de consum no duradors - - - -

Béns d'equipament 106,6 1,6 106,8 1,7 103,74 1,5

Béns intermedis 107,0 4,7 109,8 6,1

Energia 104,3 5,1 106,2 8,7

Nombre de societats mercantils 2.237 3,1 12470 0,0 - -

Capital (en milions d'euros) 134,3 -20,1 1064,5 26,6 - -

Dissolució de societats mercantils 192 -48,4 1663 -35,9 - -

Total 3.211,8 2,7 12.350,2 6,7 97.100,0 7,9

Béns de consum 1.052,3 -8,1 4.689,1 0,4 25.700,0 4,5

Béns de capital 485,0 -4,1 1.825,4 1,8 20.900,0 8,9

Béns intermedis 1.674,5 13,4 5.835,7 14,2 45.500,0 7,6

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

Índex general 91,7 -1,2 95,6 1,3

93,7 -0,1 97,0 1,0

Béns de consum 91,9 -3,6 9 6,5 1,4 - -

95,4 1,9 93,9 1,0 - -

      Béns de consum duradors - - - -

EspanyaCatalunya

2,7 0,0 2,6 0,0 1,6 -0,8

Índex general 108,2 3,7 109,5 4,8 107,6 3,9

Béns de consum 111,5 3,2 112,6 3,2 - -

Béns de consum duradors - - - -

(IPI)

2/6 Febrer 2005 Índex de preus al consum1 , 3 112,6 3,8 111 3,3 116,6 2,1

Índex de preus industrials (IPRI).
Per destinació econòmica dels

béns 2

Índex de producció industrial
2 , 4

INDICADORS ECONÒMICS

FONT PERÍODE INDICADOR VARIABLE ÀMBIT
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OBSERVACIONS:

� Producte Interior Brut (PIB)
Al tercer trimestre de l'any 2004, el producte interior brut (PIB)
de Catalunya a preus constants, corregit d'efectes estacionals i
de calendari, va augmentar un 2,7% respecte al mateix període
de l'any anterior. Per sectors, destaquen els creixements interanuals
del 2,9% del VAB de la construcció i el 2,8% dels serveis, seguit
del 2,6% del VAB de la indústria. Quant al VAB de l'agricultura,
va experimentar un decreixement de l'1%. A Espanya, la variació
interanual va ser del 2,6%.

� Índex de preus al consum (IPC)
L'IPC de Catalunya, amb la base 2001=100, va experimentar una
variació al febrer del 2005 respecte del mes anterior del 0,2%, i
va pujar un 3,8% respecte al febrer del 2004. Amb aquests registres,
la variació acumulada durant l’any 2004 ha estat de -0,4 punts.
En termes mensuals, el grup més inflacionista va ser el de transports
(1,5%) junt amb el d’hotels, cafès i restaurants (0,7%), seguit del
d’altres béns i serveis (0,6%). En termes interanuals, només es
van reduir els preus de les comunicacions (-0,6%) mentre que els
augments de preus més intensos es van donar en els grups dels
transports (7,3%), l’ensenyament (5,4%), les begudes alcohòliques
i el tabac (4,9%) i els hotels, cafès i restaurants (4,4%). L'IPC
d'Espanya va augmentar el 0,3% en termes mensuals i va
augmentar el 3,3% en termes interanuals.

� Índex de Preus Industrials (IPRI)
L'índex de preus industrials de Catalunya, amb un valor de 108,2
amb base 2000=100, va créixer el gener del 2005 un 3,7% respecte
al mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials, i
respecte al gener anterior, el creixement més intens el van registrar
els preus de l'energia (5,1%), seguit dels preus dels béns intermedis
(4,7%) i dels béns de consum (3,2%). L'IPRI d'Espanya va augmentar
un 4,8% en termes interanuals.

� Creació i dissolució de societats mercantils
Les societats mercantils creades a Catalunya van ser 2.237 el
febrer del 2005, quantitat que representa un augment del 3,1%
respecte del febrer de l'any anterior. El capital social d'aquestes
empreses va disminuir el 20,1% en termes interanuals. El nombre
de dissolucions va disminuir també en termes interanuals, el
48,4%. Al conjunt d’Espanya, durant el mes de febrer del 2005,
no es va produir cap variació 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 disminuït l’1,7%
a Catalunya i l’1,6% a Espanya.

� Exportacions
Les exportacions catalanes, amb un valor de 3.211,8 milions

d’euros el mes de desembre de l’any 2004, van augmentar el 2,7%
en relació amb el mateix mes de l’any anterior, i les espanyoles
van augmentar el 6,7%. Per destinació econòmica dels béns, a
Catalunya les vendes de béns intermedis van ser les úniques que
van registrar un ascens interanual (13,4%). Entre els mesos de
gener i desembre del 2004, les exportacions catalanes han
augmentat el 4,4%, mentre que les espanyoles han registrat una
variació acumulada del 6,3%.

� Índex de Producció Industrial (IPI)
L'índex de producció industrial (IPI) de Catalunya, amb un valor
de 93,7 el mes de gener del 2005, va disminuir el 0,1% en relació
amb el mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials,
es van experimentar reduccions en els béns d’equipament (-7%)
i intermedis (-2%). A Espanya, la producció industrial el mes de
gener va augmentar l’1% en relació amb el gener de l’any anterior.

� Indicador de clima industrial
L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya va assolir el
febrer del 2005 un valor de -6,8. Aquest registre se situa 4,2 punts
per sota del corresponent al mes anterior i és 3,1 punts inferior
al d'un any enrere. En termes interanuals s'aprecia una disminució
de tots els components de l'ICI menys dels productes acabats. Per
destinació econòmica dels béns, respecte al febrer del 2004,
disminueix la confiança en els béns de consum, d’inversió i
intermedis. A Espanya, l'ICI es va situar a -5,2, és a dir, 4,1 punts
per sota del mes anterior i 2,1 punts per sota del mes de febrer
del 2004.

� Tràfic de mercaderies i passatgers (aeroports i ports)
El tràfic de mercaderies (mesurat en tones) als ports de Catalunya
va augmentar al setembre del 2004 un 3,8% respecte al mateix
mes de l'any 2003. A Espanya, l’increment es va situar en el 10,3%.
El tràfic de mercaderies als aeroports catalans va augmentar un
20,3% en relació amb el setembre anterior, mentre que a l'Estat
espanyol va augmentar el 10,3%. Al setembre del 2004, el trànsit
de passatgers als aeroports catalans i espanyols es va incrementar,
en termes interanuals, el 7,2% i el 6,8%, respectivament. El trànsit
de passatgers en els ports catalans i en els del conjunt de l'Estat
va registrar una disminució  interanual del 5,2% i del 0,7%,
respectivament.

� Habitatges en construcció
El mes de desembre del 2004, el nombre de visats d'obra va
augmentar, en termes interanuals, el 0,2%. En aquest mateix mes
el nombre d'habitatges acabats va augmentar, també en termes
interanuals, l’11,9%  a Catalunya i el 2% a Espanya. Entre els
mesos de gener i desembre del 2004, els habitatges en construcció
han experimentat un augment del 8,5% a Catalunya i del 7,2%
a Espanya.



4Núm. 13    març 2005

OBSERVACIONS:

� A Catalunya l’atur registrat durant el mes de febrer ha descendit
en 1.028 persones i ha estat en la seva totalitat un descens de
l’atur masculí, ja que el nombre de dones en atur ha augmentat
lleugerament (0,21%). Per sectors econòmics destaca el descens
de l’atur en la construcció, un 2,15%.

� A Espanya el comportament ha estat similar, presenta les

diferències que l’atur dels menors de 25 anys s’ha incrementat un
1,06% i de l’agricultura un 2,98%.

� Contrasta aquesta situació amb l’increment de l’atur mensual
en el conjunt de la Unió Europea. Si s’observa l’atur a la UE-15 i
a la UE-25 segons sexes, es veu que l’atur femení representa el
49,46% i el 49,18% de l’atur total respectivament. Aquestes
proporcions són inferiors a les registrades a Catalunya i a Espanya,
56,72% i 59,47%.

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 2n. trimestre 2004, a excepció de l'atur registrat que correspon al mes de gener del 2005.
3 Per Catalunya i Espanya, el nombre d'ocupats per sector fa referència a població de 16 i més anys.
4 Per la UE, els trams són: menors de 24 i entre 25 i 75 anys.
5 Variació en relació amb el trimestre/mes anterior segons període.
6 La diferència entre l'atur total i l'atur per sectors és causat pel grup "sense ocupació anterior".

INDICADORS DEL MERCAT DE TREBALL

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Total 3.161,6 -26,5 19.225,7 58,3 175.762,0 - 209.011,0 -

Homes 1.792,3 -16,0 11.267,3 -28,8 - - - -

Dones 1.369,3 -10,5 7.958,4 86,9 - - -

Total 2.881,0 -20,4 17.220,1 83,3 161.792,0 - 190.225,0 -

Homes 1.671,1 -10,8 10.411,7 9,6 - - - -

Dones 1.209,9 -9,6 6.808,4 73,5 - - - -

Agricultura 62,6 -8,7 909,9 14,5 - - - -

Indústria 694,7 -29,0 3.124,0 19,5 - - - -

Construcció 299,8 -7,3 2.094,1 21,9 - - - -

Serveis 1.843,5 25,0 11.195,2 26,9 - - - -

Total 280,7 -6,0 2.005,6 -25,0 13.970,0 - 18.786,0 -

Homes 121,2 -5,1 855,5 -38,4 - - - -

Dones 159,4 -1,0 1150,1 13,5 - - - -

Total 212.464 -1.028 1.717.381 -6.068 14.862,5 977,5 19.538,5 1.114,3

Homes 91.946 -1.283 695.911 -12.694 7.510,7 648,4 9.929,3 755,8

Dones 120.518 255 1.021.470 6.626 7.351,9 329,2 9.609,3 358,6

Var. Per.
Anterior5

Var. Per.
Anterior5 UE-152

Var. Per.
Anterior5 UE-252

Var. Per.
Anterior5

Menors de 25 anys 26.270 -152 247.947 2.607 3.703,9 195,1 4.823,4 214,5

De 25 anys i més 186.194 -876 1.469.434 -8.675 11.158,7 782,5 14.715,2 900,0

4t. Trimestre
2004 Taxa ocupació1

sexe

1/2/6 4t. Trimestre
2004 Taxa atur1

sexe

1/2/6

sexe

1/2/6 4t. Trimestre
2004 Actius 1 (en milers)

sexe

sexe
1/2/6 4t. Trimestre

2004 Taxa activitat1

1/2/6 4t. Trimestre
2004 Taxa parcialitat

sexe

MERCAT DE
TREBALL

1/2/6 4t. Trimestre
2004

Ocupats 1 (en
milers)

sector3

1/2/6 4t. Trimestre
2004

Desocupats1  (en
milers) sexe

1/2/6 4t. Trimestre
2004 Taxa temporalitat

sexe

3/4/6 Febrer 2005 Atur Registrat

sexe

edat4

sector6

Agricultura 1.561 -21 41.915 1.212

Indústria 49.235 -109 252.375 -1.814

Construcció 19.215 -423 190.954 -6.315

Serveis 127.586 -519 1.017.506 -1.823
Total 74,82 -0,68 69,86 0,12 70,30 - 69,40 -

Homes 84,47 -0,83 81,55 -0,31 78,30 - 77,20 -

Dones 65,08 -0,52 58,07 0,56 62,30 - 61,70 -

Total 68,18 -0,52 62,57 0,22 64,70 - 63,20 -

Homes 78,76 -0,54 75,35 -0,03 72,50 - 70,70 -

Dones 57,51 -0,49 49,68 0,47 56,90 - 55,70 -

Total 8,87 -0,03 10,43 -0,16 7,90 - 9,00 -

Homes 6,76 -0,14 7,59 -0,32 7,30 - 8,30 -

Dones 11,64 0,04 14,45 0,01 8,80 - 9,80 -

Total 21,32 -1,04 30,88 -0,33 13,1 - 13,3 -

Homes 20,13 -0,61 28,95 -0,26 12,2 - 12,6 -

Dones 22,83 -1,60 33,62 -0,45 14,1 - 14,1 -

Total 8,69 0,09 8,53 0,03 19,30 - 17,70 -

Homes 3,03 -0,17 2,79 -0,05 7,10 - 6,90 -

Dones 16,53 0,43 17,31 0,07 35,00 - 31,30 -

Espanya

FONT PERÍODE INDICADOR VARIABLE ÀMBIT

Catalunya



5 Núm. 13    març 2005

OBSERVACIONS:

� La intermediació per part del Servei Públic d’Ocupació a
Catalunya s’ha mantingut pràcticament constant durant el mes
de febrer en relació amb el mes anterior. A l’agricultura s’han
registrat 49 ofertes més; en canvi s’han registrat un 6,67% menys
d’ofertes del sector industrial.

1 Variació en relació al mes anterior.

1 Variació en relació amb el mes anterior.

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

Anterior1 % Var.

Ofertes gestionades
per SPEE (INEM) 4 Febrer 2005 Ofertes

sector

Total 43.866 -9 -0,02 169.605 1.791 1,07

Agricultura 175 49 38,89 15.631 -5.943 -27,55

Construcció 1.590 8 0,51 22.615 2.545 12,68

Indústria 1.889 -135 -6,67 9.949 119 1,21

Serveis 40.212 69 0,17 121.410 5.070 4,36

Catalunya

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

Anterior1 % Var.

sexe

edat

sector

CONTRACTACIÓ
REGISTRADA 3/4 Febrer 2005

Contractes

Catalunya

Total 198.415 15.018 8,19 1.230.315 -54.643 -4,25

Homes 104.102 9.167 9,66 696.648 -17.636 -2,47

Dones 94.313 5.851 6,61 534667 -36.007 -6,31

<=19 14.367 908 6,75 74.889 -1.160 -1,53

>19<=24 44.815 3.366 8,12 249.504 -5.549 -2,18

>=25<30 45.384 3.664 8,78 269.774 -6.768 -2,45

>=30<45 69.460 5.646 8,85 457.259 -25.500 -5,28

>=45 24.389 1.434 6,25 178.889 -15.666 -8,05

Agricultura 2.315 403 21,08 131.676 -49.924 -27,49

Construcció 24.593 3.680 17,60 218.539 11.606 5,61

Indústria 19.523 1.547 8,61 102.778 -7.264 -6,60

Serveis 151.984 9.388 6,58 777.322 -9.061 -1,15
% Indefinits Total 15,79 1,52 - 11,80 2,50 -

OBSERVACIONS:

� La contractació registrada durant el mes de febrer ha tingut
un comportament diferent a Catalunya i a Espanya. Si en el primer
cas el nombre de contractes ha augmentat un 8,19%; a Espanya
ha descendit en un 4,25%. Per sectors, l’agricultura presenta

� En el total d’Espanya la intermediació dels serveis
públics  ha augmentat un 1,07%, l’increment s’ha concentrat en
la construcció (12,68%) i els serveis (4,36%). Destaca el descens
de les ofertes que provenen de l’agricultura (27,55%).

comportaments marcadament diferents, a Catalunya s’ha
incrementat la contractació en un 21% i a Espanya ha descendit
en un 27,49%. La construcció ha crescut proporcionalment tres
vegades més a Catalunya que a Espanya.

FONT PERÍODE INDICADOR VARIABLE ÀMBIT

FONT PERÍODE INDICADOR VARIABLE ÀMBIT



Núm. 13    març 2005

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 gener del 2005 s’ha
incrementat de 4.000 persones respecte al mes de desembre del
2004 a Catalunya i a la totalitat de l’Estat l’increment ha estat de
26.300 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 gener i amb efectes econòmics
per a l’any 2005 han estat de 403 amb un decrement de 300 acords
respecte al mes de desembre. Els treballadors afectats per acords
d’empresa han estat 64.814 i els afectats per acords de sector han
estat 952.563. L’increment salarial pactat al mes de gener a Catalunya
per als convenis d’empresa ha estat del 2,42%, el 0,15% superior
que al mes anterior. En els convenis de sector l’increment pactat ha
estat del 2,95%, el 0,17% inferior que al mes anterior. Pel que fa a
la resta de l’Estat s’han registrat 1.891acords col·lectius. Els acords
col·lectius d’empresa afecten 389.400 treballadors i els acords de
sector afecten 2.880.100 treballadors.
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Treballadors afectats 2 2 39 36 - -

2,86 -0,08 - - - -

Var. Per.
Ant.1

Espanya Var. Per.
Ant.1

Catalunya Var. Per.
Ant.1

AFILIACIÓ A LA
SEGURETAT
SOCIAL

5 Gener 2005 Total règims 3.086.500 4.000 Gener 2005 17.188.200 26.300 - -

Increment salarial pactat
en acords amb clàusula
de revisió

2,42 0 - - - -

Còmput anual mitjà
d'hores

Increment salarial pactat
en acords amb clàusula
de revisió

Còmput anual mitjà
d'hores

Vagues
desenvolupades

Treballadors
participants

Jornades perdudes 3.106  - 713.264 -1.833.350 3.672 2.523

Tancaments patronals 0  - - - 0 0

Treballadors afectats 0  - - - 0 0

Treballadors afectats 1.316 -372 4.609 -3.333 - -
Total expedients
autoritzats

Expedients de suspensió 14 2 87 -60 - -

Nombre de
conciliacions

Empreses afectades 142 57 382 285 85 1

Treballadors afectats 11.262 -3.739 134.754 101.144 15.001 -1.228

Per acomiadament 2.829 -305 13.001 1.981 3.134 -193

Per sanció 125 -17 843 13 142 -50
Per reclamació de

quantitat
Altres 369 -49 3.489 252 418 -66

Desembre
2004

CONCILIACIONS
INDIVIDUALS

 3/5/7 Gener 2005 Desembre
2004

CONCILIACIONS
COL·LECTIVES

 3/5/7 Gener 2005

EXPEDIENTS DE
REGULACIÓ
D'OCUPACIÓ

 3/5 Gener 2005 Gener 2005

Expedients autoritzats

Gener 2005

CONFLICTIVITAT  3/5 Gener 2005 Octubre 2004

NEGOCIACIÓ
COL·LECTIVA

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

 3/5 Gener 2005 Acords col·lectius de
sector

73 -7 83 9 80 2

Treballadors afectats 357 -67 1.696 -2.128 - -

Expedients de reducció 1 1 5 3 - -

Expedients d'extinció 23 3 130 -105 - -

Treballadors afectats 529 144 2.317 -567 - -

38 6 222 -162 - -

Treballadors afectats 888 79 4.052 -2.65 - -

Expedients pactats 36 7 185 -158 - -

Treballadors afectats 878 378 3.154 -2.19 - -

Expedients no pactats 2 -1 37 -4 - -

Treballadors afectats 10 -299 898 -46 - -

Expedients resolts 50 12 247 -159 - -

2.634  - 128.990 2.855 2.956 2.006

11  - 62 25 14 6

1.773,23 -2,38 1.764,10 1,30 - -

3.511 1.078 13.599 -36 2.433 -509

1.725,14 123,41 1.687,80 -19,20 - -

Nombre d'acords 71 -65 489 -661 - -

Treballadors afectats 952.563 -596.011 2.880.100 -4.712.800 - -

Increment salarial 2,95 -0,17 2,77 -0,25 - -

Nombre d'acords 332 -235 1.402 -1.959 - -

Treballadors afectats 64.814 -89.800 389.400 -454.30 - -

Increment salarial 2,49 0,15 2,43 -0,15 - -

FONT PERÍODE INDICADOR VARIABLE ÀMBIT PERÍODE ÀMBIT

Catalunya



� Conflictivitat
Pel que fa a la conflictivitat laboral a Catalunya, al mes de gener
s’han realitzat 11 vagues en les quals han participat 2.634
treballadors i hi ha hagut 3.106 jornades perdudes. En relació amb
les dades de la totalitat de l’Estat, els indicadors d’aquest mes
recullen les mateixes dades que els indicadors del mes anterior,
ja que no hi ha hagut, fins al moment de tancament d’aquesta
edició, actualització de les dades.

� Expedients de regulació d’ocupació
Al mes de gener s’han autoritzat a Catalunya 38 expedients de
regulació d’ocupació, que han afectat 888 treballadors. D’aquests
expedients 36 han estat pactats prèviament entre l’empresa i els
treballadors. Dels expedients autoritzats, en 23 expedients es va
autoritzar l’extinció de les relacions laborals i va afectar 529
treballadors, en 14 expedients es va autoritzar la suspensió de les

relacions laborals i va afectar 357 treballadors. Pel que fa al conjunt
de l’Estat, al mes de gener es van autoritzar 222 expedients que
van afectar 4.052 treballadors, dels quals 130 varen ser d’extinció
i van afectar 2.317 treballadors, i 87 van ser expedients de suspensió
que van afectar 1.696 treballadors.

� Conciliacions
De les 73 conciliacions col·lectives dutes a terme al mes de gener
a Catalunya, 25 han estat realitzades per l’autoritat laboral i han
afectat 6.773 treballadors, i 48 les ha dut a terme el Tribunal
Laboral de Catalunya (TLC) i han afectat 4.489 treballadors. D’altra
banda, s’han realitzat 6.834 conciliacions individuals, 4 de les quals
han estat realitzades pel TLC. Pel que fa als motius de les
conciliacions individuals, s’han resolt 2.829 expedients per
acomiadament, 125 expedients per sanció, 3.511 expedients per
reclamació de quantitat i 369 expedients per altres motius.
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INDICADORS DE SEGURETAT I SALUT LABORALS

Espanya desembre 1

Gener 2005 Sense baixa Total 9.755 -3.748 72.168 -4.469

Gener 2005 Sense baixa Total 57 -37 594 -196

INFRACCIONS DE
SEGURETAT I
CONDICIONS DE SALUT
EN EL TREBALL

 3/5

ACCIDENTS EN
JORNADA DE TREBALL

Gener 2005

Gener 2005

Gener 2005

 3/5

ACCIDENTS IN ITINERE  3/5

MALALTIES
PROFESSIONALS

Gener 2005

Gener 2005

Gener 2005 3/5 Amb baixa

Sense baixa per sector
d'activitat

Amb baixa per gravetat

 3/5 Amb baixa per sector
d'activitat

 3/5

Catalunya

Total 383 289 - -

Barcelona 301 268 - -

Girona 21 -2 - -

Lleida 19 3 - -

Tarragona 42 20 - -

Agricultura 96 -67 - -

Indústria 3.339 -1.715 - -

Construcció 1.375 -686 - -

Serveis 4.945 -1.280 - -

Total 1.087 -449 7.570 -1.244

Lleus 1.058 -430 - -

Greus 27 -13 - -

Mortals 2 -6 27 -9

Total 398 -65 1.661 -553

Lleus 397 -66 - -

Greus 1 1 - -

Mortals 0 0 - -

3/5

Total 9.668 -2.039 66.490 -17.729

Lleus 9.567 -1.988 65.679 -17.502

Greus 94 -49 741 -201

Mortals 7 -2 70 -26

Agricultura 159 -35 - -

Indústria 3.011 -656 - -

Construcció 1.725 -643 - -

Serveis 4.773 -705 - -

3/5

1

1  Variació respecte al mes anterior.
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Var. Per. AnteriorVar. Per. Anterior



OBSERVACIONS:

� Durant el mes de gener del 2005 es van produir un total de 19.423
accidents en jornada de treball. Aquestes xifres representen 5.787 accidents
menys i una variació del -23%  en relació amb les de desembre de l’any
2004. Els accidents sense baixa són els que han experimentat la variació
més significativa, el -27,8%, davant els accidents amb baixa, que
experimenten una variació del -17,4%.

� Pel que fa als accidents lleus, aquests han experimentat una disminució
del -17,2%, en relació amb el mes anterior. La demarcació de Tarragona
és la que experimenta la disminució d’incidències més important, el
-30,8%, seguida de Girona (-17,7%), Barcelona (-16,1%), i finalment
Lleida (-9,5%). En una anàlisi més detallada s’observa que els accidents
lleus disminueixen en els sectors de la construcció i la indústria en totes
les demarcacions, mentre que l’agricultura disminueix en les demarcacions
de Girona (-10,3%), Lleida (-48,7%), Tarragona (-30%), però augmenta
en el 9,9% a la demarcació de Barcelona. Pel que fa al sector serveis,
disminueix en totes les demarcacions llevat de la de Lleida, en què
augmenta l’1,8%.

� D’altra banda, els accidents greus també han experimentat una
variació del -34,3%% respecte al mes de desembre. Totes les demarcacions
experimenten una reducció del nombre d’accidents greus, Lleida el
-76,5%, Girona el -60%, Barcelona amb el -25,5% i Tarragona amb el
-15,4%. Pel que fa al nombre d’accidents mortals, s’ha passat dels 9 del
mes de desembre als 7 d’aquest mes, la qual cosa representa una variació
del -22,2 %.

� En l’anàlisi  per sectors d’activitat, tots els sectors han presentat
un menor nombre de sinistres en nombres absoluts,. El sector de la

construcció és el que presenta la variació més important respecte del
mes anterior amb el -27,2%, seguit de l’agricultura amb el -18%, el
sector de la indústria amb el -17,9%, i dels serveis amb una variació
del -12,9%.

� Pel que fa als accidents sense baixa, també ha experimentat  una
reducció de 3.748 incidents, amb una variació del -27,8%, respecte del
mes de desembre.

� D’altra banda en el decurs del mes de gener els accidents in itinere
van disminuir el -29,2% en relació amb el mes de desembre del 2004.
Pel que fa als accidents lleus i greus la variació ha estat del -28,9%, i del
-32,5% respectivament.  Per demarcacions, Tarragona és en que
experimenta la reducció més important d’accidents lleus, el -52,7%,
seguida de Girona amb una variació del -47,6%. Lleida i Barcelona
experimenten reduccions del -35,7%, i del -25,2% respectivament. D’altra
banda, els accidents greus també disminueixen a les demarcacions, que
passen dels 40 accidents greus registrats el mes de desembre de 2004
als 27 d’aquest mes. Pel que fa als accidents mortals, durant el mes de
gener les xifres van disminuir en  quatre accidents mortals, que passen
dels vuit del mes de desembre als dos de gener.

� En relació amb les malalties professionals amb baixa, reflecteixen
una disminució en conjunt del -14% respecte del mes anterior. La
demarcació de Tarragona és la que experimenta la disminució més
significativa, el -30%, seguida de Barcelona (-17,8% ), Lleida (-3,3%).
Contràriament, la demarcació de Girona experimenta un augment del
13,8% respecte del mes anterior.

� D’altra banda, les malalties professionals sense baixa també
experimenten una disminució del -39,4% respecte del mes anterior.
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