
Al mes de juliol del 2005 a
Catalunya l’afiliació de
treballadors al sistema de la
Seguretat Social s’ha
incrementat de 20.600
persones respecte al juny del
2005.

A Catalunya al mes de juliol
del 2005 s’han registrat 513
acords col·lectius d’empresa
i 115 de sector. La diferència
respecte al mes de juny ha
estat d’un augment de 25
acords d’empresa i de 7 de
sector.

Per primer cop en cinc anys,
l’atur registrat en el mes
d’agost ha trencat la
tendència a l’alça i ha
descendit en termes
interanuals, de forma més
acusada per als homes (4.187
aturats menys) que per a les
dones (682 aturades menys).

Segons sectors d’activitat,
l’agricultura registra
generalment la xifra d’atur
més baixa en el mes d’agost,
tot i així és el sector que
presenta un creixement
interanual en termes relatius
més elevat, de l’11,25%.

L'índex general de preus
industrials (IPRI) de Catalunya
presenta un increment
interanual del 3,1% el juliol
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 (11,1%) seguit dels
béns intermedis (3,1%), els
béns d'equipament (1,8%) i
els béns de consum (1,4%).

Els accidents amb baixa han
experimentat  una variació
del  28,5% entre juliol i juny
de l'any 2005. Pel mateix
període,  els accidents sense
baixa han augmentat el
27,8%.

Pel que fa a l’anàlisi per sexes
en el mes de juliol els
accidents soferts per les
dones han experimentat un
increment del 30,5% respecte
del mes de juny. En relació
amb els homes la variació ha
estat del 28,0%.
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INDICADORS BÀSICS  MES: SETEMBRE 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 fetes per la font de les dades quan s'escau

de fer-ne l'actualització periòdica.

Catalunya Var. Per.
Anterior 7 Espanya Var. Per.

Anterior 7 UE 6 Var. Per.
Anterior 7

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
Agost 2005 Índex de preus al consum1, 3 115,7 3,8 113,8 3,3 118,5VP 2,2VP

Índex general 109,8 3,1 112,7 4,6 110,27 4,00

Béns de consum 112,6 1,5 113,9 2,0 - -

Béns de consum duradors - - - - 105,99 1,30

Béns de consum no duradors - - - - 107,89 0,60

Béns d'equipament 107,6 1,8 107,9 1,9 104,13 1,20

Béns intermedis 107,8 3,1 110,7 3,0 107,82 2,00

Energia 111,2 11,1 118,9 15,7 124,16 14,80

Nombre de societats mercantils 1.872 13,4 10716 4,8 - -

2.337 -3,5 9727 4,4 - -

Capital (en milions d'euros) 81,9 -58,0 959,8 11,2 - -

115,8 -14,3 909,3 40,3 - -

Dissolució de societats mercantils 92 -36,1 781 -34,5 - -

108 -52,2 708 -15,6 - -

Total 3.534,7 9,1 13.307,0 4,8 101.000,0 6,65

Béns de consum 1.250,5 9,3 5.079,8 -5,5 26.400,0 1,93

Béns de capital 425,0 4,1 1.781,2 10,9 20.700,0 7,81

Béns intermedis 1.843,1 9,2 6.371,9 11,4 47,3 7,25

No classificats 16,1 - 74,2 - - -

Índex general 107,4 -6,4 106,3 -3,5 103,13 0,50

Béns de consum 107,9 -6,3 106,8 -3,1 - -

      Béns de consum duradors - - - - 87,19E -2,0

      Béns de consum no duradors - - - - 103,27E 0,6E

Béns d'equipament 100,6 -7,0 97,7 -5,5 105,64E 2,2E

Béns intermedis 111,4 -4,2 106,4 -4,4 102,01 -0,1

Energia 103,0 -14,7 118,7 1,6 109,81E 1,8E

Indicador de clima industrial -2,9 -1,5 -3,7 -1,2 -8,00 -5,00

Cartera de comandes -5,0 -1,0 -6,8 -0,3 -19,00 -7,00

Estoc de productes acabats 17,0 5,0 11,9 2,4 12,00 4,00

Tendència de la producció 14,0 11,0 7,6 -0,8 5,00 -5,00

Béns d'inversió -1,8 -8,4 -5,7 -8,0 - -

Béns intermedis -7,6 -1,7 -5,3 -1,0 - -

Béns de consum 2,0 2,9 -0,7 3 - -

2 Agost 2005 Tràfic de mercaderies (tones).
Aeroports

Aeroports
6.404,8 7,7 43.624,9 -5,1 - -

6.330,0 19,6 37.388,8 7 - -

6.324,0 7,0 38.713,2 11,7 - -

2 Agost 2005 Trànsit de passatgers.
Aeroports

Aeroports
3.393,6 11,8 19.752,2 8,7 - -

213,6 19,6 1.651,6 -8,0 - -

228,5 9,6 1.768,6 -1,5 - -

Habitatges en construcció 11.452 26,6 71.441 6,8 - -

Habitatges acabats 8.083 25,3 49.364 14,1 - -
2 Maig 2005 Habitatges en construcció

(visats d'obra)CONSTRUCCIÓ

PREUS I SALARIS

2/6 Juliol 2005
Índex de preus industrials

(IPRI). Per destinació
econòmica dels béns2
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SECTOR EXTERIOR 2 Maig  2005
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(IPI)2 , 4

2/6 Juliol 2005
Indicador de clima industrial
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SERVEIS

2 Maig / Juny
2005

Tràfic de mercaderies (milers de
tones). Ports

Ports

2 Maig / Juny
2005

Trànsit de passatgers. Ports
(milers de persones)

Ports

E

INDICADORS ECONÒMICS

FONT PERÍODE INDICADOR VARIABLE ÀMBIT
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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’agost del 2005 respecte del mes anterior del 0,4%, i va
pujar un 3,8% respecte a l’agost del 2004. Amb aquests registres,
la variació acumulada durant l’any 2005 ha estat de 2,3 punts.
En termes mensuals, el grup més inflacionista va ser el d’esbarjo
i cultura (1,5%) junt amb el de transports (1,1%), seguit dels
hotels, cafès i restaurants (0,7%). 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
l’habitatge (6,5%), l’ensenyament (5,3%) i els hotels, cafès i
restaurants (4,7%). L'IPC d'Espanya va augmentar el 0,4% 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 109,8
amb base 2000=100, va créixer el juliol del 2005 un 3,1% respecte
al mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials, i
respecte al juliol anterior, el creixement més intens el van registrar
els preus de l'energia (11,1%), seguit dels preus dels béns intermedis
(3,1%) i dels béns d'equipament (1,8%). L'IPRI d'Espanya va
augmentar un 4,6% en termes interanuals.

� Creació i dissolució de societats mercantils
Les societats mercantils creades a Catalunya van ser 2.337 l'agost
del 2005, quantitat que representa una disminució del 3,5%
respecte a l'agost de l'any anterior. El capital social d'aquestes
empreses va disminuir el 14,3% en termes interanuals. El nombre
de dissolucions va disminuir en termes interanuals, el 52,2%. Al
conjunt d’Espanya, durant el mes d'agost del 2005, hi va haver
un augment del 4,4% 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 6,1%
a Catalunya i el 4,2% a Espanya.

� Exportacions
Les exportacions catalanes, amb un valor de 3.534,7 milions
d’euros el mes de maig de l’any 2005, van augmentar el 9,1% en

relació amb el mateix mes de l’any anterior, i les espanyoles van
augmentar el 4,8%. Per destinació econòmica dels béns, a Catalunya
les vendes de béns intermedis van registrar un ascens interanual
del 9,2%, seguits dels béns de consum (9,3%) i els béns intermedis
(4,1%). Entre els mesos de gener i maig del 2005, les exportacions
catalanes han augmentat el 6,1%, mentre que les espanyoles han
registrat una variació acumulada del 3,8%.

� Índex de producció industrial (IPI)
L'índex de producció industrial (IPI) de Catalunya, amb un valor
de 107,4 el mes de juliol del 2005, va disminuir el 6,4% en relació
amb el mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials,
es van experimentar reduccions en el sector de l’energia (-14,7%),
els béns d’equipament (-7%), seguits dels béns de consum (-6,3%)
i els béns intermedis (-4,2%). A Espanya, la producció industrial
el mes de juliol va disminuir el 3,5% en relació amb l’abril de l’any
anterior.

� Indicador de clima industrial
L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya va assolir el juliol
del 2005 un valor de -2,9. Aquest registre se situa 3,2 punts per
sota del corresponent al mes anterior i és 1,5 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
i l’estoc de productes acabats. Per destinació econòmica dels béns,
respecte al juliol del 2004, disminueix la confiança en els béns
intermedis i els d’inversió i augmenta en els de consum. A Espanya,
l'ICI es va situar a -3,7 és a dir, 5,9 punts per sota del mes anterior
i 1,2 punts per sota del mes de juliol del 2004.

� Tràfic de mercaderies i passatgers (aeroports i ports)
El tràfic de mercaderies (mesurat en tones) als ports de Catalunya
va augmentar el juny del 2005 el 7% respecte al mateix mes de
l'any 2004. A Espanya, hi va haver una disminució de l'1,5%. El
tràfic de mercaderies als aeroports catalans va augmentar l'agost
el 7,7% en relació amb l'agost anterior, mentre que a l'Estat
espanyol va disminuir el 5,1%. L'agost del 2005, el trànsit de
passatgers als aeroports catalans i espanyols es va incrementar,
en termes interanuals, l'11,8% i el 8,7%, respectivament. El trànsit
de passatgers en els ports catalans va registrar, al juny, un increment
interanual del 9,6%. A Espanya hi va haver una disminució de
l'1,5%.

� Habitatges en construcció
El mes de maig del 2005, el nombre de visats d'obra va augmentar,
en termes interanuals, el 26,6%. En aquest mateix mes el nombre
d'habitatges acabats va augmentar, també en termes interanuals,
el 25,3% a Catalunya i va augmentar el 14,1% a Espanya.



OBSERVACIONS:

� Durant el mes d’agost l’atur registrat presenta un increment
intermensual per als dos sexes, per a tots els grups d’edat i per a
tots els sectors econòmics. Aquest és un comportament habitual
en aquest mes.

�  El nombre d’aturats ha augmentat amb 9.637 persones, la
qual cosa representa un increment del 3,71% amb relació al mes
de juliol. S’ha intensificat més l’atur masculí que el femení, 5,27%
i  2,65% respectivament, i amb més intensitat l’atur juvenil (4,95%)
que el dels adults (3,58%).
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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 4t. Trimestre 2004, a excepció de l'atur registrat que correspon al mes d'agost 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..

INDICADORS DEL MERCAT DE TREBALL

Catalunya Var. Per.
Anterior 5

Espanya Var. Per.
Anterior 5 UE-152 Var. Per.

Anterior 5 UE-252 Var. Per.
Anterior 5

Total 3.502,6 50,3 20.702,0 252,4 178.845,0 1.356,0 212.343,0 1.353,0

Homes 2.003,7 27,2 12.115,4 105,9 - - - -

Dones 1.498,9 23,2 8.586,6 146,1 - - - -

Total 3.251,4 75,3 18.760,3 407,2 164.171,0 745,0 193.024,0 777,0

Homes 1.882,7 29,7 11.226,3 156,6 - - - -

Dones 1.368,7 45,6 7.534,0 250,7 - - - -

Agricultura 81,3 6,1 986,60 -30,7 - - - -

Indústria 774,5 8,1 3.262,80 5,3 - - - -

Construcció 337,1 -14,0 2.339,30 68,8 - - - -

Serveis 2.083,8 71,7 12.306,30 359,0 - - - -

Total 251,2 -24,9 1.941,5 -155,1 14.673,0 610,0 19.318,0 575,0

Homes 121,0 -2,5 889,0 -50,7 - - - -

Dones 130,2 -22,5 1.052,5 -104,4 - - - -

Total 269.054 9.637 2.019.110 29.693 14.488,9 143,2 18.780,6 119,3

Homes 110.763 5.548 790.103 26.575 7.332,8 211,1 9.492,7 177,5

Dones 158.291 4.089 1.229.007 3.118 7.156,1 -67,9 9.287,9 -58,3

Menors de 25 anys 26.095 1.230 247.222 2.965 3.703,4 53,0 4.679,6 32,1

De 25 anys i més 242.959 8.407 1.771.888 26.728 10.785,5 90,2 14.101,0 87,2

Agricultura 2.868 16 58.958 178 - - - -

Indústria 63.549 2.946 297.670 9.965 - - - -

Construcció 25.901 2.025 230.430 12.264 - - - -

Serveis 162.423 4.696 1.208.039 9.599 - - - -

Total 75,68 0,68 70,81 0,57 70,80 0,00 70,00 0,10

Homes 85,61 0,66 82,17 0,35 78,70 -0,20 77,60 -0,10

Dones 65,52 0,69 59,26 0,78 63,00 0,30 62,40 0,20

Total 70,25 1,25 64,17 1,13 65,00 -0,10 63,60 0,00

Homes 80,44 0,81 76,14 0,72 72,80 -0,30 71,10 -0,30

Dones 59,83 1,71 51,99 1,53 57,20 0,20 56,10 0,20

Total 7,17 -0,83 9,38 -0,87 8,20 0,10 9,10 0,10

Homes 6,04 -0,21 7,34 -0,48 7,50 0,20 8,30 0,10

Dones 8,69 -1,65 12,26 -1,44 9,10 0,10 10,10 0,10

Total 24,50 1,19 33,30 1,43 13,50 -0,50 13,80 -0,40

Homes 22,47 0,72 31,60 1,21 12,90 -0,50 13,30 -0,40

Dones 27,11 1,77 35,50 1,53 14,30 -0,50 14,30 -0,40

Total 12,70 -1,45 12,80 -0,32 19,40 0,20 17,70 0,20

Homes 4,60 -0,59 4,70 -0,12 7,20 0,10 7,00 0,10

Dones 23,80 -2,92 24,90 -0,86 35,00 0,30 31,30 0,20

2n.
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1/2/6
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Trimestre
2005

Actius 1 (en milers)
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2n.
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Taxa activitat1

1/2/6
2n.

Trimestre
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Taxa parcialitat
Sexe
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1/2/6
2n.

Trimestre
2005

Taxa temporalitat
Sexe

3/4/6 Agost 2005 Atur Registrat6
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FONT PERÍODE INDICADOR VARIABLE ÀMBIT

 � Per sectors econòmics fins i tot l’agricultura que acostuma a
tenir el menor nombre d’aturats en aquest mes, enguany s’ha
incrementat molt lleugerament amb 16 persones. La construcció
i la indústria són els sectors que més augmenten en termes relatius
el 8,48% i el 4,86%, respectivament.

� Les dades per Espanya mostren també un increment de
l’atur, però amb menys intensitat que a Catalunya, l’increment
amb relació al mes de juliol ha estat per al global de l’Estat
(1,49%) i per a Catalunya (3,71%). El 49% de l’increment en
el sector serveis prové de Catalunya i gairebé el 30% del de la
indústria.
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1 Variació en relació amb el mes anterior.

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

Anterior1 % Var.

Total 191.093 -70.567 -26,97 1.298.453 -271.745 -17,31

Homes 102.118 -35.381 -25,73 736.147 -130.943 -15,10

Dones 88.975 -35.186 -28,34 562.306 -140.802 -20,03

<=19 20.743 -18.196 -46,73 113.977 -61.678 -35,11

>19<=24 43.490 -23.586 -35,16 286.467 -90.520 -24,01

>=25<30 39.920 -10.636 -21,04 266.814 -48.799 -15,46

>=30<45 64.695 -12.666 -16,37 454.852 -51.458 -10,16

>=45 22.245 -5.483 -19,77 176.343 -19.290 -9,86

Agricultura 8.540 2.565 42,93 125.127 -961 -0,76

Construcció 18.147 -6.659 -26,84 198.375 -23.498 -10,59

Indústria 11.809 -7.358 -38,39 83.823 -27.214 -24,51

Serveis 152.597 -59.115 -27,92 891.128 -220.072 -19,80

Indefinits 18.803 -7.338 -28,07 92.117 -24.148 -20,77

Temporals 172.290 -63.229 -26,85 1.206.336 -247.597 -17,03

% Indefinits 9,84 -0,15 - 7,09 -0,91 -

Modalitat

CONTRACTACIÓ
REGISTRADA 3/4 Agost 2005 Contractes

Sexe

Edat

Sector

1 Variació en relació amb el mes anterior.

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

Anterior1 % Var.

Total 7.250 -2.976 -29,10 33.814 -8.376 -19,85

Homes 4.555 -1.969 -30,18 22.186 -4.929 -18,18

Dones 2.695 -1.007 -27,20 11.628 -3.447 -22,87

Total 3.052 -1.460 -32,36 16.080 -4.351 -21,30

Homes 975 -420 -30,11 5.040 -1.468 -22,56

Dones 2.077 -1.040 -33,37 11.040 -2.883 -20,71

Total 72 -62 -46,27 548 -248 -31,16

Homes 43 -45 -51,14 371 -167 -31,04

Dones 29 -17 -36,96 177 -81 -31,40

Total 8.429 -2.840 -25,20 41.675 -11.173 -21,14

Homes 4.550 -1.743 -27,70 24.002 -7.047 -22,70

Dones 3.879 -1.097 -22,05 17.673 -4.126 -18,93

Conversions
Sexe

Ordinaris

De foment
Sexe

Minusvàlids
Sexe

Sexe

CONTRACTES
INDEFINITS 3/4 Agost 2005

OBSERVACIONS:

� Com és habitual, la contractació baixa durant el mes d’agost.
S’han registrat 27% contractes menys que en el mes anterior. La
contractació ha estat inferior per a tots els grups d’edat, la
contractació juvenil és la que presenta una davallada més important,
el 46,73% menys de contractes a joves fins a 19 anys i el 35,16%
menys a joves entre 20 i 24 anys. Per sectors només l’agricultura
ha incrementat el nombre de contractes amb relació al juny, s’han
efectuat 2.565 contractes més, la qual cosa suposa un increment
intermensual del 43%. La indústria és la que davalla més en
termes relatius, 38,39%, i a continuació els serveis el 27,92%.

� El pes de la contractació indefinida sobre el total es manté
bastant similar al mes anterior, el 9,84%, ja que el descens relatiu

segons contractes temporals o indefinits és bastant similar, el
26,85% i el 28,07% respectivament.

� El 44,82% dels indefinits provenen de conversions i el 38,55%
són indefinits ordinaris. Segons modalitat de contracte indefinit,
el descens es produeix en totes les modalitats i per als dosambdós
sexes.

� A Espanya també es dóna una baixada de la contractació
durant el mes d’agost, però menys accentuada que a Catalunya,
el 17,31% enfront del 27% comentat per a Catalunya. Segons
sexes, el descens masculí ha estat del 15,10% i el de les dones
el 20,03%; s’aprecia, per tant, que la davallada de la contractació
es distribueix de manera més equitativa a Catalunya, on els
homes ho fan amb un 25,73% i les dones amb un 28,34%.
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INDICADORS DE RELACIONS LABORALS

OBSERVACIONS:

�  Afiliació a la Seguretat Social
L’afiliació a la Seguretat Social al mes de juliol del 2005 s’ha
incrementat de 20.600 persones respecte al mes de juny del 2005
a Catalunya, i a la totalitat de l’Estat l’increment ha estat de
214.600 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 juliol i amb
efectes econòmics per a l’any 2005 han estat de 628 amb un
increment de 32 acords respecte al mes de juny. Els treballadors
afectats per acords d’empresa han estat 91.012 i els afectats
per acords de sector han estat 1.285.693. L’increment salarial
pactat al mes de juliol a Catalunya per als convenis d’empresa
ha estat del 2,49%, amb un augment de 0,01 punts respecte
al mes anterior. En els convenis de sector l’increment pactat ha
estat del 2,93%, amb un increment de 0,02 punts respecte al
que es va pactar el mes anterior. Pel que fa a la resta de l’Estat
s’han registrat 3.024 acords col·lectius. Els acords col·lectius
d’empresa afecten 572.400 treballadors i els acords de sector
afecten 5.345.900 treballadors.

6

Catalunya Var. Per.
Ant.1

Espanya Var. Per.
Ant.1

Catalunya Var. Per.
Ant.1

AFILIACIÓ A LA
SEGURETAT
SOCIAL

5 Juliol 2005 Total règims 3.258.200 20.600 Juliol 2005 18.157.000 214.600 - -

Nombre d'acords 513 25 2.232 151 - -

Treballadors afectats 91.012 2.690 572.400 22.800 - -

Increment salarial 2,49 0,01 2,54 0,02 - -

Increment salarial pactat en acords
amb clàusula de revisió

2,40 0 - - - -

Còmput anual mitjà d'hores 1.719,02 -0,40 1.689,00 1,80 - -

Nombre d'acords 115 7 792 51 - -

Treballadors afectats 1.285.693 10.622 5.345.900 256.200 - -

Increment salarial 2,93 0,02 2,94 -0,02 - -

Increment salarial pactat en acords
amb clàusula de revisió

2,82 0,00 - - - -

Còmput anual mitjà d'hores 1.753,57 0,28 1.766,90 -1,00 - -

Vagues desenvolupades 25 -2 112 14 - -

Treballadors participants 20.363 12.674 52.591 10.418 - -

Jornades perdudes 15.344 5.712 71.526 5.592 - -

Tancaments patronals 0 0 - - - -

Treballadors afectats 0 0 - - - -

Expedients resolts 50 11 408 51 - -

Treballadors afectats 1.961 1.254 7.276 1.878 - -

Total expedients autoritzats 42 8 372 32 - -

Treballadors afectats 1.858 1.408 6.627 1.651 - -

Expedients pactats 41 8 273 15 - -

Treballadors afectats 1.682 1.236 5.312 1.668 - -

Expedients no pactats 1 0 99 17 - -

Treballadors afectats 176 172 1.315 -17 - -

Expedients de suspensió 18 -2 194 -18 - -

Treballadors afectats 600 374 3.644 532 - -

Expedients de reducció 0 -1 11 3 - -

Treballadors afectats 0 -3 146 73 - -

Expedients d'extinció 24 11 167 47 - -

Treballadors afectats 1.258 1.037 2.837 1.046 - -

Nombre de conciliacions 85 -29 73 23 90 -16

Empreses afectades 166 38 3.077 2.984 126 19

Treballadors afectats 13.348 -4.983 163.198 92.689 19.690 -1.830

Per acomiadament 2.821 -158 10.874 3 3.081 -185

Per sanció 175 -18 855 -76 178 18

Per reclamació de quantitat 2.813 -3.255 16.472 3.921 2.491 -578

Altres 465 91 3.303 -148 487 -236

1 Variació respecte al mes anterior.

Maig 2005

CONCILIACIONS
INDIVIDUALS 3/5/7 Juny 2005 Maig 2005

CONCILIACIONS
COL·LECTIVES 3/5/7 Juny 2005

EXPEDIENTS DE
REGULACIÓ
D'OCUPACIÓ

3/5 Juny 2005 Juny 2005

Expedients autoritzats

Juliol 2005

CONFLICTIVITAT 3/5 Juny 2005 Juny 2005

NEGOCIACIÓ
COL·LECTIVA

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

3/5 Juliol 2005 Acords col·lectius de sector
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� Conflictivitat
Pel que fa a la conflictivitat laboral a Catalunya, al mes de juny
s’han realitzat 25 vagues, 2 vagues menys que al maig, en les
quals han participat 20.363 treballadors, i hi ha hagut 15.344
jornades perdudes. A la totalitat de l’Estat al mes de juny s’han
produït 112 vagues, 14 més que en el mes anterior, els
treballadors participants han estat 52.591 i les jornades perdudes
71.526.

� Expedients de regulació d’ocupació
Pel que fa a les dades sobre expedients de regulació d’ocupació
de Catalunya s’ofereixen les mateixes que en la publicació anterior,
atès que el Departament de Treball i Indústria no les ha actualitzat.
Pel que fa al conjunt de l’Estat, al mes de juny es van autoritzar

372 expedients que van afectar 6.627 treballadors, dels quals 167
varen ser d’extinció i van afectar 2.837 treballadors, 194 van ser
de suspensió i van afectar 3.644 treballadors i 11 van ser de
reducció i van afectar 146 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 juliol el Tribunal Laboral
de Catalunya ha realitzat 60 conciliacions col·lectives que han afectat
10.644 treballadors i 7 conciliacions individuals. Pel que fa al conjunt
de l’Estat, al mes de maig es van realitzar 73 conciliacions col·lectives
que van afectar 163.198 treballadors i es van dur a terme 31.504
conciliacions individuals.

Núm. 19    setembre 20057

INDICADORS DE SEGURETAT I SALUT LABORALS

Catalunya Var. Per. Anterior
1

Espanya maig Var. Per. Anterior1

Total 14.972 3.323 82.250 2.276

Lleus 14.803 3.267 81.163 2.174

Greus 157 49 992 86

Mortals 12 7 95 16

Agricultura 227 63 - -

Indústria 4.680 702 - -

Construcció 3.227 743 - -

Serveis 6.838 1.815 - -

3/5 Juliol 2005 Sense baixa Total 12.631 2.751 60.199 -1.377

Agricultura 152 46 - -

Indústria 4.790 880 - -

Construcció 2.019 437 - -

Serveis 5.670 1.388 - -

Total 1.758 464 8.186 615

Lleus 1.705 441 - -

Greus 45 22 - -

Mortals 8 1 35 1

Total 417 -236 2.498 69

Lleus 417 -233 - -

Greus 0 -3 - -

Mortals 0 0 - -

3/5 Juliol 2005 Sense baixa Total 78 -35 424 42

Total 226 -19 - -

Barcelona 130 -59 - -

Girona 22 -12 - -

Lleida 20 -1 - -

Tarragona 54 53 - -

INFRACCIONS DE
SEGURETAT I
CONDICIONS DE SALUT
EN EL TREBALL

 3/5

ACCIDENTS EN
JORNADA DE TREBALL

Juliol 2005

Juliol 2005

Juliol 2005

 3/5

ACCIDENTS IN ITINERE  3/5

MALALTIES
PROFESSIONALS

Juny 20052

Juliol 2005

Juliol 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

1 Variació respecte al mes anterior.

2 Aquests valors substitueixen els que es van donar pel mateix concepte en el Full d'indicadors anterior (número 18).
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Serveis 2.503 17 0 2.520 35,8

1 1

1 1

HOMES Lleus Greus Mortals Total Variació
Agricultura 206 2 1 209 40,3
Indústria 3.937 47 2 3.986 18,1
Construcció 3.145 43 5 3.193 30,0
Serveis 4.275 39 4 4.318 36,3
Total 11.563 131 12 11.706 28,0

Variació 27,8 42,4 140,0 28,0 -

DONES Lleus Greus Mortals Total Variació
Agricultura 17 1 0 18 20,0
Indústria 688 6 0 694 14,9
Construcció 32 2 0 34 21,4

Total 3.240 26 0 3.266 30,5

Variació 30,3 62,5 - 30,5 -

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

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



OBSERVACIONS:

� Durant el mes de juliol es van produir un total de 27.603 accidents
en jornada de treball. Aquestes xifres representen un increment del
28,2% en relació amb el mes de juny. Els accidents amb baixa han
experimentat  una variació del 28,5%, com també ho han fet els
accidents sense baixa amb el 27,8%.

� Pel que fa als accidents lleus, l’increment ha estat del 27,9%.
La demarcació de Lleida és la que experimenta l’augment
d’incidències més important amb el 54,3%, seguida de Tarragona
amb el 38,7%, Barcelona ho fa amb el 26,4%, i Girona amb el
21,3%. En una anàlisi més detallada s’observa que els accidents
lleus augmenten en tots els sectors, llevat de l’agricultura a la
demarcació de Girona, i el sector serveis a la demarcació de
Tarragona.

� Els  accidents greus experimenten un increment del 45,4%
en relació amb el mes de juny. Per sectors l’agricultura ho ha fet
amb el 38,4%, serveis amb el 36,1%, la construcció amb el 29,9%
i la indústria amb el 17,6%. El nombre d’accidents mortals
ha passat dels cinc del mes de juny als 12 d’aquest mes.

� Pel que fa a l’anàlisi per sexes, en el mes de juliol els accidents
soferts per les dones han experimentat un increment del 30,5%

respecte del mes de juny. Per sectors d’activitat el sector serveis,
la construcció i l’agricultura presenten variacions del 35,8%, 21,4%
i 20,0% respectivament, mentre que la indústria experimenta una
variació del 14,9%. En relació amb els homes, la variació ha estat
del 28,0%. Per sectors d’activitat l’agricultura presenta una variació
del 40,3%, els serveis del 36,3%, la construcció del 30,0% i la
indústria del 18,1%.

� D’altra banda els accidents sense baixa han tingut un increment
del 27,8%. Tots els sectors presenten xifres d’incidències més altes
que el mes anterior, l’agricultura amb una variació del 43,4%, els
serveis amb el 32,4%, la construcció el 27,6% i la indústria amb
el 22,5%.

� Durant el mes de juliol els accidents in itinere van augmentar
el 35,9% en relació amb el mes de juny. En relació amb els accidents
lleus i greus l’augment ha estat del 34,9%, i del 95,7%
respectivament. Pel que fa als accidents mortals, durant el mes de
juliol s’han enregistrat vuit accidents mortals, un més que el mes
anterior.

� D’altra banda, les malalties professionals amb baixa reflecteixen
una variació del -36,1% respecte del mes anterior. Les malalties
professionals sense baixa també experimenten una reducció del
-42% respecte del mes de juny.
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