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AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB

BAIXA PER GRAVETAT. Variació desembre 2003-gener 2004

Aquest mes de gener
l'increment de l'afiliació de
treballadors al sistema de la
seguretat social ha estat de
7.300 persones.

A causa de la davallada en la
incorporació de forces de
treball al mercat laboral
català, disminueixen
lleugerament les taxes
d'activitat i ocupació. La nota
positiva la trobem en la taxa
d'atur que també baixa.

L'índex de preus industrials
de Catalunya, 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 també en termes
interanuals, només es
redueixen, en un 3,1%, els
preus de l’energia.

Els sectors de la indústria i
construcció són els que
experimenten increments
relatius més elevats en relació
a l'augment de la contractació.

El nombre de convenis
col·lectius registrats al mes
de gener del 2004 ha estat
un 30% inferior als registrats
en el mateix mes de l'any
anterior.

En nombres absoluts, la
distribució d’accidents per
sectors coincideix tant en els
accidents amb baixa com en
els sense baixa. En els serveis
es dóna un major nombre de
sinistres; el segueixen la
indústria, construcció, i
agricultura. En el mes de
gener, els accidents greus van
augmentar un 5,60%, mentre
que els lleus i mortals van
disminuir un 26% i 25%
respectivament.

ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS (IPRI). BASE 2000=100.
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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.

INDICADORS BÀSICS  MES: GENER 2004

Núm. 1    març 2004

Catalunya
Var. Per.
Anterior Espanya

Var. Per.
Anterior UE

5 Var. Per.
Anterior

COMPTABILITAT
TRIMESTRAL

PIB pm. Taxa variació
interanual (%).

2/6 II Timestre
2003

Índex de preus
al consum

2/6 Gener 2004

PREUS I SALARIS
Índex de preus
industrials (IPRI).
Per destinació
econòmica dels
béns. 2

2/6 Desembre 2003

EMPRESES
Creació i
dissolució de
societats
mercantils

Gener 2004

SECTOR
EXTERIOR

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

2/6 Octubre 2003

2/6 Desembre 2003

INDÚSTRIA

2/6 Desembre 2003

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

2 Setembre 2003

CONSTRUCCIÓ
Habitatges en
construcció
(visats d'obra)

2 Octubre 2003

Índex de
producció
industrial
(IPI)

Indicador de
clima industrial
(ICI)

7

INDICADORS ECONÒMICS

INDICADOR FONT PERÍODE VARIABLE ÀMBIT

1, 3

SERVEIS
Trànsit de
passatgers.
Aeroports i ports.

2 Setembre 2003

2, 4

5

7

2

108,5 2,8 107,4 2,3 114,0 1,9

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

Béns de consum no
duradors 105,9 0,4

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 2.087 9,4 10.615 5,5

Capital
(en milions d'euros) 171,5 12,8 837,4 -40,1

Dissolució de societats
mercantils 211 29,4 1.861 56,1

Total 3.583,6 0,4 13.068,7 3,6 88.039,5 -2,0

Béns de consum 1.300,9 -2,4 5.425,3 5,7

Béns de capital 403,9 -0,5 1.566,5 -5,2

Béns intermedis 1.878,8 2,7 6.077,0 4,3

No classificats 0

Índex general 92,0 3,4 93,9 3,6 101,4 2,3

Béns de consum 94,3 3,3 94,9 2,3

      Béns de consum
      duradors 88,2 0,0

      Béns de consum
      no duradors 102,0 1,5

      Béns d'equipament 84,9 -1,5 87,1 2,7 102,0 2,6

      Béns intermedis 90,6 6,7 90,0 4,0 102,0 3,1

Energia 106,3 -0,6 113,5 6,8 105,4 2,7

Indicador de clima
industrial -12,0 7,0 -1,3 3,9 -8,0 -10,0

Cartera de comandes -17,0 14,0 -6,3 -1,6

Estoc de productes
acabats 18,0 2,0 6,2 -4,9

Tendència de la producció -1,0 9,0 -5,2 0,0

Béns d'inversió 2,0 20,7 -6,4 0,5

Béns intermedis -25,0 -6,0 -3,2 7,6

Béns de consum -1,0 19,0 3,4 -0,2

Total 5.634,8 11,7 31.821,0 7,8

Aeroports 5,9 -1,8 47,5 -1,5

Ports 5.628,9 11,7 31.773,4 7,8

Total 2.366,9 7,9 17.049,6 5,7

Aeroports 2.110,7 4,9 14.956,8 4,9

Ports 256,2 40,9 2.092,8 11,9

Habitatges en construcció 8.421 9,1 64.051 21,2

Habitatges acabats 6.295 11,8 42.761 8,5

2,1 -0,2 2,3 0,3 0,1 -0,8
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OBSERVACIONS:

�  Producte Interior Brut (PIB)
Al segon 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 2,1% respecte al mateix període de
l’any anterior. Per sectors, destaquen els creixements interanuals del
3,7% del VAB de la construcció, seguit del 2,3% del VAB dels serveis,
i de l’1,6% del VAB de la indústria. Quant al VAB de l’agricultura, va
experimentar un decrement del 6,4%. A Espanya, la variació interanual
va ser d’un 2,3 % amb una variació del 0,1 respecte el trimestre
anterior.

�  Índex de preus al consum (IPC)
L’IPC de Catalunya, amb la base 2001=100, amb una variació des de
principi d’any del -0,6%, no va experimentar variacions el gener del
2004 respecte al mes anterior, i va pujar un 2,6% respecte al gener
del 2003. En termes mensuals, el grup més inflacionista va ser el
transport (0,7%), i la medicina i el vestit i el calçat van ser els
components que van experimentar una reducció més significativa de
preus (-1,2% i -0,9% respectivament). En termes interanuals, només
es van reduir els preus als grups de comunicacions i de transport. Els
augments de preus més intensos es van donar en els grups d’ hotels,
cafès i restaurants amb un augment del 4,6%, aliments i begudes no
alcohòliques, ensenyament i altre béns i serveis (4,3 %).L’IPC d’Espanya
tampoc va experimentar variacions respecte al mes anterior, i va pujar
un 2,1% respecte al gener anterior, però des de principi d’any es va
reduir un 0,7%.

�  Índex de Preus Industrials (IPRI)
L’índex de preus industrials de Catalunya, amb un valor de 103,6 amb
base 2000=100, va créixer al 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 un 1,10% en termes interanuals.

�  Creació societats mercantils
Les societats mercantils creades a Catalunya van ser 2.087 el gener
del 2004, quantitat que representa un 9,4% més que el gener de
l’any anterior. El capital social d’aquestes empreses es va incrementar
un 12,8% en termes interanuals. El nombre de dissolucions es va
incrementar, també en termes interanuals, en un 29,4%.
Al conjunt d’Espanya, durant el mes de gener del 2004, es va produir
un increment en el nombre de societats mercantils creades del 5,5%
respecte al mateix mes de l’any anterior.
En el conjunt del 2004, el nombre de societats mercantils ha crescut
un 9,4% a Catalunya, i un 5,5% a Espanya.

�  Exportacions
Les exportacions catalanes, amb un valor de 3583,6 milions d’euros
el mes d’octubre de l’any 2003, van augmentar un 0,4% amb respecte
al mateix mes de l’any anterior, i les espanyoles un 3,6%. Per destinació
econòmica dels béns, a Catalunya les vendes de béns intermedis van
ser les que van registrar un major ascens interanual (2,7%). Entre els
mesos de gener i d’octubre del 2003, les exportacions catalanes han
augmentat un 3,8 % respecte al mateix mes de l’any anterior.

�  Índex de Producció Industrial (IPI)
L’índex de producció industrial (IPI) de Catalunya, amb un valor de
113,7, va decréixer el desembre del 2003 un 3,4% respecte al mateix
mes de l’any anterior. Per grans sectors industrials, s’aprecien decrements
en els béns d’equipament (-1,5%) i en l’energia (-0,6%), en tant que
els béns intermedis i els béns de consum experimenten increments
interanuals del 6,7% i 3,3%, respectivament. A Espanya, la producció
industrial en aquest mes de desembre va augmentar un 3,6% amb
relació al desembre de l’any anterior.

�  Indicador de clima industrial
L’indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya va assolir el desembre
del 2003 un valor de -12, 1 punt per sota del mes anterior i 7 punts
per damunt del d’un any enrera. Pel que fa als components de l’ICI,
en termes interanuals, s’aprecia un increment dels estocs, de la cartera
de comandes i de les expectatives de producció. Per destinació
econòmica dels béns, augmenta la confiança en els béns de consum
i en els béns d’inversió, mentre que baixa en els béns intermedis. A
Espanya, l’ICI es va situar a -1,3, set dècimes per sota del mes anterior
i 3,9 per damunt del mes de desembre del 2002.

�  Tràfic de mercaderies i passatgers (aeroports i ports)
El tràfic de mercaderies (mesurat en tones) als ports de Catalunya va
augmentar el setembre del 2003 un 11,7% respecte al mateix mes de
l’any 2002. A Espanya, l’increment es va situar en el 7,8%. El tràfic de
mercaderies als aeroports es va reduir, amb relació al setembre anterior,
un 1,8% i un 1,5% a Catalunya i a l’Estat espanyol, respectivament.
Pel que fa al trànsit de passatgers als aeroports catalans i espanyols,
al setembre del 2003 es va incrementar un 4,9% en termes interanual.
El trànsit de passatgers pels ports va registrar uns creixements
interanuals del 40,9% i de l’11,9% en els ports catalans i en els de
la resta d’Espanya, respectivament.

�  Habitatges en construcció
L’octubre del 2003, el nombre de visats d’obra va augmentar, en
termes interanuals, un 9,1% i un 21,2% a Catalunya i a Espanya,
respectivament. En aquest mateix mes, el nombre d’habitatges acabats
ha augmentat, també en termes interanuals, un 11,8% a Catalunya
i un 8,5% a Espanya. Des de començaments del 2004, els habitatges
en construcció han experimentar un increment del 15,9% i del 18,8%
a Catalunya i a Espanya respectivament.

Núm. 1    març 2004

CONSELL DE TREBALL , ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA
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INDICADORS DEL MERCAT DE TREBALL

1 Període EPA: 4 trimestre 2003.
2 Població de 16-64 anys.
3 Les dades de la UE s'han obtingut d'Eurostat a partir de l'enquesta de forces

   de treball i estan referides a la població entre 15 i 64 anys.
4 Taxa d'atur any 2003. La resta d'indicadors prenen com a referència l'any 2002.

OBSERVACIONS:

� La tendència alcista que ha caracteritzat les dades ofertes per
l’EPA durant l’any 2003 es trenca en el IV trimestre de l’any.
Disminueix lleugerament el nombre d’actius i ocupats en ambdós
sexes. En el cas de la població ocupada, les dones baixen el triple
que els homes.

� L’atur també descendeix en 10.600 persones de les quals vora
el 69% són homes. Això trenca també la dinàmica que mantenia
l’atur femení en reduir-se més que el masculí.

� En conseqüència s’evidencia una lleugera davallada de les taxes
d’activitat, ocupació i atur. La taxa d’activitat és la que més perd, 0,41
punts, la taxa d’ocupació, 0,15 punts i la d’atur estimat 0,16 punts.

INDICADOR FONT VARIABLE ÀMBIT

Catalunya Var. Per.
Anterior

Espanya UE
3,4

Var. Per.
Anterior

Total

Homes1/2/6
sexe

Dones

Total

3.151,8 -15,3 18.884,3 57,4 176.426,0 2.396,0

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

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

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

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

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

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

124,1 -7,3 921,6 5,4 6.843,0 512,0

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

210.993 4.288 1.761.968 50.481 __ __

90.748 910 726.288 1.026 __ __

120.245 3.378 1.035.680 49.455 __ __

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

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

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

68,07 -0,15 61,19 0,09 64,30 0,20

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

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

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

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

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

6,65 0,16 9,28 0,24 __ __

4,97 0,07 6,46 0,02 __ __

8,93 0,29 13,37 0,50 __ __

7,76 0,71 12,47 1,33 __ __

6,51 0,10 8,86 0,11 __ __

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

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

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

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

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

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

Homes1/2/6
sexe

Dones

Total

Homes1/2/6
sexe

Dones

Total

HomesAtur registrat 1/2/6
sexe

Dones

Total

Homes1/2/6
sexe

Dones

Total

Homes1/2/6
sexe

Dones

Total

Homes1/2/6
sexe

Dones

Total

HomesTaxa atur registrat 1/2/6
sexe

Dones

MERCAT
DE

TREBALL

1

Var. Per.
Anterior

< 25 anys

> 25 anys
edat

Total

HomesTaxa temporalitat 1/2/6
sexe

Dones

Total

HomesTaxa parcialitat 1/2/6
sexe

Dones

4

Actius
(en milers)

2

Ocupats
(en milers)

2

Desocupats
(en milers)

2

Taxa activitat 2

Taxa ocupació 2

Taxa atur 2



indicadors 2 23/4/04 11:15 Pagina 5 

Compuesta

C M Y CM MY CY CMY K
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OBSERVACIONS:

� Durant el mes de gener augmenta el nombre de contractes
un 18,78% amb relació al mes anterior. L’augment afavoreix molt
més als homes que a les dones ja que aquests concentren el 66%
del total del increment.

� A la resta d’Espanya la tendència es la mateixa però el
percentatge de l’increment en els homes encara és molt més elevat,
un 78,6%.

�  Per sectors, a Catalunya, la indústria és el que més augmenta
en nombres relatius, un 54,33% seguit de la construcció amb un
40,82%. El sector de serveis, malgrat que registra l’augment més
elevat en nombres absoluts, percentualment només creix un 11,87%.

�  A la resta de l’estat, és la construcció el sector que experimenta
el creixement més espectacular, 89,73%, seguit de la  Indústria
amb el 51,01%. El sector de serveis encara ha tingut un increment
menor que a Catalunya, ha estat del 4,82%.

� Pel contrari augmenta la taxa d’atur registrat i se situa en
6,65. Aquest augment es produeix com a conseqüència de les
4.288 noves demandes d’ocupació registrades en les OTG, de les
quals el 78,7% són de dones aturades.

� En el conjunt de l’estat els resultats han estat diferents.
Continua augmentant la població activa i l’ocupada, tot i que
aquesta última ho fa exclusivament gràcies a la incorporació de
les dones. La població desocupada, al contrari que a Catalunya,
continua creixent i se situa en 2.125.400 aturats aproximadament.

OBSERVACIONS:

� El nombre d’ofertes gestionades en el SOC augmenta el mes
de gener en 1.321 ofertes (7,32%). Per sectors el creixement s’ha
concentrat exclusivament en la construcció i en els serveis.
L’agricultura és el sector més perjudicat ja que davalla un 50% el
nombre d’ofertes en relació al mes anterior.

� A Espanya, l’augment de les ofertes de treball ha estat del
14,12% i també s’han beneficiat principalment la construcció i la
indústria.

INDICADOR FONT VARIABLE

Catalunya Var. Per.
Anterior % Var. Espanya Var. Per.

Anterior % Var.

Total

ÀMBIT

Agricultura

Construcció

Indústria

Ofertes

sector

Serveis

SERVEI
d'OCUPACIÓ de

CATALUNYA

3

19.368 1.321 7,32% 209.414 25.904 14,12%

265 -284 -51,73% 25.237 5.781 29,71%

2.696 445 19,77% 26.207 8.472 47,77%

2.178 -127 -5,51% 13.371 4.175 45,40%

14.229 1.287 9,94% 144.599 7.476 5,45%

INDICADOR FONT VARIABLE

Catalunya Var. Per.
Anterior % Var. Espanya Var. Per.

Anterior % Var.

Total 185.916 29.401 18,78% 1.390.153 253.683 22,32%

sexe Homes 98.846 19.445 24,49% 800.948 199.397 33,15%

Dones 87.070 9.956 12,91% 589.205 54.286 10,15%

<=19 15.454 -398 -2,51% 87.891 2.587 3,03%

>19<=24 43.908 3.012 7,37% 284.367 17.052 6,38%

edat >=25<30 42.584 8.099 23,49% 296.525 53.121 21,82%

>=30<45 62.230 13.733 28,32% 513.989 127.473 32,98%

>=45 21.740 4.955 29,52% 207.381 53.450 34,72%

Agricultura 2.251 535 31,18% 221.526 57.454 35,02%

sector Construcció 19.648 5.695 40,82% 250.453 118.445 89,73%

Indústria 23.445 8.254 54,33% 121.775 41.137 51,01%

Serveis 140.572 14.917 11,87% 796.399 36.647 4,82%

Total 13,40 1,53 8,18 0,24

ContractesCONTRACTACIÓ
REGISTRADA 3/4

ÀMBIT

% Indefinits

5
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OBSERVACIONS:

�  Afiliació a la seguretat social
L'afiliació a la seguretat social a Catalunya al mes de gener del 2004
s'ha incrementat en més de 7.000 persones respecte al mes de
desembre. L'increment de Catalunya suposa un 6% del total de
123.900 noves afiliacions que s’han produït en la totalitat de l’Estat.

� Negociació col·lectiva
Al mes de gener del 2004 s’han registrat 347 convenis col·lectius
a Catalunya, 144 menys dels que es van registrar en el mateix mes
de l’any 2003. Pel que fa als treballadors afectats, els convenis
d’empresa afecten 9.867 treballadors més que l’any passat, mentre
que els treballadors afectats pels convenis de sector suposen un
decrement de 60.879.

Tant en els convenis col·lectius d'empresa com en els de sector,
l'increment salarial pactat en el mes de gener del 2004 és
sensiblement inferior al pactat en el mateix període de l'any
anterior. Així en els convenis d’empresa a Catalunya es redueix un
0,18%, mentre que en el conjunt de l’Estat ho fa d’un 0,35% i en
els convenis de sector mentre que a Catalunya decreix un 0,93%
a la resta de l’Estat ho fa d’un 0,60%.  D'altra banda podem
observar com a Catalunya el còmput anual mitjà d'hores s'ha
reduït en un 10% en els convenis d'empresa i en un 0,5% en els
convenis de sector.

INDICADORS DE RELACIONS LABORALS

1 Variació respecte al mes anterior excepte en el cas de negociació col·lectiva que es refereix al mateix període de l'any anterior.

INDICADOR VARIABLE FONT PERÍODE PERÍODE

Catalunya
Var. Per.

Ant.
Espanya

Var. Per.
Ant.

Catalunya
Var. Per.

Ant.

Afiliació a la
seguretat

social

Total règims 5    Gener 2004 3.004.800 7.300    Gener 2004 16.713.500 123.900

Nombre convenis 285 -140 1.348 13

Treballadors afectats 102.235 9.867 454.000 79.600

Increment salarial 2,27 -0,18 2,36 -0,35

Increment salarial pactat
en convenis amb clàusula
de revisió

2,47 -0,01

Còmput anual mitjà
d'hores

1.536,12 -159,64 1.703,30 -7,50

Nombre convenis 62 -4 439 19

Treballadors afectats 579.000 -60.879 2.428.400 -740.800

Increment salarial 2,96 -0,93 2,94 -0,60

Increment salarial pactat
en convenis amb clàusula
de revisió

2,95 -0,90

Còmput anual mitjà
d'hores

1.769,88 -8,86 1.769,60 -1,30

Vagues
desenvolupades

7 -9 74 7 16 3

Treballadors
participants

684 -1.873 15.329 2.437 6.189 4.761

Jornades
perdudes

1.308 -4.091 29.646 -32.196 7.470 -13.899

Tancaments
patronals

0 0 0 0

Treballadors
afectats

0 0 0 0

Expedients resolts 43 3 453 127

Treballadors
afectats

1.463 649 8.707 3.867

Total expedients
autoritzats

38 0 411 103

Treballadors afectats 879 95 7.483 3.091

Expedients pactats 34 1 379 133

Treballadors afectats 812 72 6.934 3.666

Expedients no pactats 4 -1 32 -30

Treballadors afectats 67 23 549 -575

Expedients de suspensió 11 0 132 40

Treballadors afectats 167 -22 2.166 944

Expedients de reducció 0 0 5 1

Treballadors afectats 0 0 44 15

Expedients d'extinció 27 0 242 92

Treballadors afectats 712 117 4.724 2.707
Nombre de
conciliacions

23 3 64 11 27 7

Empreses
afectades

23 3 1.144 1.087 28 7

Treballadors
afectats

2.995 -4.209 91.286 9.501 3.266 -1.007

Per acomiadament 3.000 -177 15.964 4.461 3.958 803

Per sanció 156 -3 707 133 118 -73

Per reclamació de
quantitat

3.116 -1.126 16.271 5.219 3.836 755

Altres 726 82 3.551 1.231 494 118

 Nov.2003

 Des. 2003

 Oct. 03

 Oct. 03

   Gener 2004

 Des. 2003

 Des. 2003

 Des. 2003

 3/5

 3/5

 3/5

 3/5

ÀMBIT ÀMBIT

 3/5

 3/5

   Gener 2004

   Gener 2004

   Gener 2004

   Gener 2004

Conciliacions
individuals

Convenis
d'empresa

Convenis sector

Negociació
col·lectiva

Conflictivitat

Expedients de
regulació
d'ocupació

Conciliacions
col·lectives

Expedients
autoritzats

6

1 1 1
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� Conflictivitat
Pel que fa a la conflictivitat laboral a Catalunya al mes de gener
s'han realitzat 7 vagues, menys de la meitat de vagues que es van
realitzar al mes de desembre (16 vagues), i les jornades perdudes
han suposat un descens d'un 75%.

� Expedients de regulació d’ocupació
Al mes de desembre es van autoritzar a Catalunya 38 expedients
de regulació d'ocupació, (els mateixos que al mes de novembre)
que van afectar 879 treballadors (95 més que al mes de novembre),
d'aquests expedients 34 van ser pactats (1 més que al mes de
novembre).  Pel que fa al conjunt de l’Estat es van autoritzar 411
expedients, un 92% dels quals van ser pactats, i van afectar 7.483
treballadors.
Del total d’expedients autoritzats a Catalunya, en 27 expedients
es va autoritzar l'extinció de les relacions laborals i va afectar 712

treballadors i en 11 es va autoritzar la suspensió de les relacions
laborals afectant 167 treballadors. Pel que fa al conjunt de l’Estat
en 242 expedients es va autoritzar l’extinció de les relacions laborals
i va afectar 4.724 treballadors, en 132 expedients es va autoritzar
la suspensió de les relacions laborals i va afectar 2.166 treballadors
i en 5 expedients es va autoritzar la reducció de la jornada laborals
i va afectar 44 treballadors.

� Conciliacions
Al mes de desembre es van resoldre a Catalunya 6.988 conciliacions
individuals, un 15% menys que al mes de novembre. Pel que fa
als motius de la conciliació es van resoldre 3.000 expedients per
acomiadament, 156 expedients per sanció, 3.116 expedients per
reclamació de quantitat i 726 expedients per altres motius. De
conciliacions col·lectives se’n van tramitar 23 que van afectar
2.995 treballadors.

INDICADORS DE SEGURETAT I SALUT LABORALS

INDICADOR FONT VARIABLE ÀMBIT

Catalunya 1 Var. Per.
Anterior Catalunya 2 Var. Per.

Anterior Espanya 2 Var. Per.
Anterior

AMB BAIXA PER
GRAVETAT 3/5

AMB BAIXA PER
SECTOR D'ACTIVITAT 3/5

SENSE BAIXA

ACCIDENTS EN
JORNADA DE

TREBALL

SENSE BAIXA PER
SECTOR
D'ACTIVITAT

3/5

ACCIDENTS IN
ITINERE 3/5

Total 10.395 -2.664 13.059 -750 69.099 -5.944

Lleus 10.260 -2.668 12.928 -715 68.232 -5.815

Greus 123 7 116 -36 781 -136

Mortals 12 -3 15 1 86 7

Agricultura 147 -61 208 -18

Indústria 3.409 -915 4.324 -90

Construcció 1.901 -728 2.629 -268

Serveis 4.938 -960 5.898 -374

Total 7.463 -4.125 11.588 -3.048 64.955 -11.362

Agricultura 78 -33 111 -69

Indústria 2.772 -1.296 4.068 -1.358

Construcció 1.197 -636 1.833 -609

Serveis 3.416 -2.160 5.576 -1.012

Total 893 -160 1.053 -88 6.623 -527

Lleus 861 -220 1.018 -96

Greus 25 -2 27 8 31 -12

Mortals 7 -1 8 0

Total 378 -110 488 -87 1.857 -366

Lleus 378 -109 487 -84

Greus 0 -1 1 -3

Mortals 0 0 0 0

Total 39 39 0 0 209 8

Total __ __ 271 -170 __ __

Barcelona __ __ 195 -134 __ __

Girona __ __ 27 -6 __ __

Lleida __ __ 30 20 __ __

Tarragona __ __ 19 -50 __ __

MALALTIES
PROFESSIONALS

AMB BAIXA
3/5

1  Dades referents al mes de gener 2004.

2  Dades del mes de desembre 2003.

AMB BAIXA

SENSE BAIXA

INFRACCIONS
DE SEGURETAT
I CONDICIONS

DE SALUT EN EL
TREBALL

3/5

7
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OBSERVACIONS:

� Durant el mes de gener del 2004, es van produir un total de
17.858 accidents en jornada de treball, mantenint-se la tendència
a la baixa que es va iniciar durant l’any anterior. Si ho comparem
amb desembre del 2003, durant el primer mes del 2004, es van
notificar un 27,5% (6.789) accidents menys i 24,03% (5.650 ) menys
que durant el mes de gener de l’any passat.

� Del total d’accidents, els accidents sense baixa han representat
la davallada més important amb un 55,27%, davant el 25,60%
de disminució dels accidents amb baixa.

� En l’anàlisi per sectors d’activitat , si bé tots el sectors han
baixat en nombre absolut, el sector serveis és el que ha presentat
major nombre de sinistres, 8.354 accidents  en total ( amb una
variació del -27,19 % respecte al mes anterior), seguit del de la
indústria  amb 6.181 ( amb una variació del -26,30% respecte al
mes de desembre ). Tant el sector de la construcció com el de
l’agricultura presenten un  percentatge de variació major, -30,50%
i -29,40% respectivament.

� No obstant això, si observem per separat accidents amb baixa
i sense baixa, veiem el següent: pel que fa referència als accidents
amb baixa, el sector de l’agricultura és el que presenta un
percentatge de variació més gran, -42,06%, seguit del de la
construcció, -38,29%, indústria amb un -26,08%, i del sector serveis
amb un -19,44%.

� Pel que fa als accidents sense baixa, és el sector serveis el
que presenta una variació major -62,23%, seguit de la construcció
-53,13%, el de la indústria -46,70%, i el de l’agricultura -42,30%.

� Respecte als accidents in itinere  s’han produït un 17,91%
menys que en el mes anterior, la variació es presenta en totes les
categories, lleus (-25,55%), greus (-8.00%), i mortals (-14,28%).

� Quant a les malalties professionals la reducció ha estat d’un
31,21% respecte al mes de desembre de l’any 2003.


