
VARIACIÓ PERCENTUAL D’ACCIDENTS EN

JORNADA DE TREBALL AMB BAIXA PER

GRAVETAT. CATALUNYA (març-abril 2004)

L’increment de l’afiliació de
treballadors al sistema de la
Seguretat Social al mes d’abril
a Catalunya ha estat de
22.300 persones.

A Catalunya al mes de febrer,
del total d’expedients de
regulació d’ocupació
autoritzats, el 96,6% van ser
prèviament pactats i al mes
de març el 79% dels
autoritzats van ser
prèviament pactats.

L'índex de producció
industrial (IPI) de Catalunya,
amb un valor de 99,9 l'abril
del 2004, va decréixer 0,6
punts percentuals respecte al
mateix mes del 2003.
Únicament s'ha apreciat un
increment en l'energia
(28,5%) i, en un grau menor,
en els béns intermedis (1,1%),
mentre que els béns
d'equipament i els béns de
consum han experimentat
reduccions interanuals del
6,8% i 5,2%, respectivament.

Augmenta considerablement
la taxa d'atur a Catalunya
(0,73 punts), alhora que
davalla també de manera
important la taxa d'ocupació
(0,51 punts). Espanya, per
contra, ha mostrat variacions
més moderades.

Durant el mes d'abril davallen
les ofertes de treball, tant a
Catalunya com a la resta de
l'Estat, en tots els sectors. Però
mentre a Espanya disminueixen
entorn del 17%, a Catalunya
baixen per sobre del 50%.

La distribució d'accidents per
sector d'activitat mostra que
durant el mes d'abril el sector
serveis és el que registra un
major nombre de sinistres,
tant pel que fa als accidents
sense baixa com en els que
causen baixa.

Durant el mes d'abril els
accidents mortals van
experimentar un augment
del 87,5%

ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL (IPI)

ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL PER
SECTOR D'ACTIVITAT. CATALUNYA (abril 2004)
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VARIACIONS DE DIVERSES TAXES
(IV trimestre 2003-I trimestre 2004)

VARIACIÓ PERCENTUAL D’OFERTES DE TREBALL
(març-abril 2004)

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL.
CATALUNYA (març-abril 2004)

EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ
AUTORITZATS. CATALUNYA (febrer-març 2004)

Base 2000=100. CATALUNYA

Índex
General

Béns
consum

Béns
equipament

Béns
intermedis

Energia

10
0,

5

99
,9

10
1,

8

96
,5

93
,9

87
,5

10
5,

3

88
,2

10
6,

5

-0,51

0,73

-0,58

0,04

-0,45

0,24

0,01

-0,12

0,18
0,23

Activitat Ocupació Atur Temporalitat Parcialitat

Catalunya

Espanya

-0,63 -0,64

Agricultura Indústria Construcció Serveis

-0,55 -0,55

-0,18-0,16-0,17-0,16

Catalunya

Espanya

3.039.500

3.061.800

 Març 2004  Abril 2004

30

43

29

34

1

9

Total Pactats No pactats

 Febrer 2004

 Març 2004

14,7 15,8

-11,1
-22,2

-26,0

87,5

Lleus Greus Mortals

Març

Abril

180

2.548

3.945

5.293

131

2.209

5.249

6.332

 Amb baixa Sense baixa

Agricultura

Construcció

Indústria

Serveis

Abril 2003

Abril 2004

11
3,

3



Núm. 4 Juny 2004 2

INDICADORS ECONÒMICS

INDICADORS BÀSICS MES: MAIG 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.
6 Zona euro.
7 Variació respecte al mateix període de l'any anterior.

VP: valor provisional.

E: valor estimat.

FONT PERÍODE ÀMBITINDICADOR

Catalunya Var. Per. Espanya Var. Per UE
5

Var. Per
Anterior 7 Anterior 7 Anterior7

COMPTABILITAT
2/6

IV Trimestre PIB pm. Taxa de 
TRIMESTRAL 2003 variació interanual (%).

2,0 -0,3 2,7 0,6 0,6 -0,5

2/6 Maig 2004 Índex de preus al consum1, 3 111,4 3,9 110,4 3,4 115,9VP 2,5VP

Índex general 105,8 1,5 106,6 2,6 104,9 1,4

Béns de consum 110,0 2,7 110,8 2,9 - -

Béns de consum duradors - - - - 104,4 0,6

PREUS I SALARIS 2/6 Abril 2004 Índex de preus industrials (IPRI). Béns de consum no duradors - - - - 106,8 1,6
Per destinació econòmica dels béns 2

Béns d'equipament 105,4 1,3 105,5 1,3 102,4 0,5

Béns intermedis 104,1 2,1 106,6 3,6 104,5 2,3

Energia 99,4 -2,5 99,9 1,2 105,1 1,3

Nombre de societats
mercantils

2.328,0 25,2 11.739,0 13,0 - -

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

1.476,8 574,3 2.079,5 207,4 - -

Dissolució de societats
mercantils

164,0 25,2 1.041,0 29,8 - -

Total 3.126,9 13,1 11.573,1 9,0 87.800,0 0,1

SECTOR Béns de consum 1.144,9 21,0 4.668,2 8,1 24.300,0 -1,2

EXTERIOR 2 Desembre 2003 Exportacions (Milions d'euros). Béns de capital 505,8 30,3 1.792,9 26,1 18.200,0 1,1
Per destinació  econòmica dels béns

Béns intermedis 1.476,2 3,3 5.112,0 4,8 41.200,0 1,0

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

Índex general 99,9 -0,6 100,0 0,9 101,7E 1,4E

Béns de consum 96,5 -5,2 98,0 -2,1 - -

Béns de consum duradors - - - - 89,7E 1,8E

2/6 Abril 2004 Índex de producció industrial (IPI). 2, 4 Béns de consum no duradors - - - - 101,8E 0,3E

Béns d'equipament 87,5 -6,8 90,6 -2,3 102,1E 2,0E

Béns intermedis 106,5 1,1 104,6 3,0 101,7E 1,9E

Energia 113,3 28,5 106,0 6,7 107,1E 2,1E

INDÚSTRIA
Indicador de clima industrial -1,2 7,4 -0,9 7,6 -4,0 8,0

Cartera de comandes -10,5 12,1 -6,9 12,1 -15,0 13,0

Estoc de productes acabats 8,1 -4,1 6,4 -6,5 8,0 -1,0

2/6 Juny 2004 Indicador de clima industrial (ICI). 5 Tendència de la producció 15,0 5,9 10,6 4,1 10,0 10,0

Béns d'inversió 6,2 19,9 1,0 10,3 - -

Béns intermedis -7,3 8,3 -4,0 10,0 - -

Béns de consum 0,7 -1,0 1,7 3,4 - -

Total 5.486,6 5,8 33.919,3 6,6 - -

2 Desembre 2003 Tràfic de mercaderies Aeroports 6,0 -5,7 52,6 0,1 - -

SERVEIS

(Milers de tones). Aeroports i ports
Ports 5.480,6 5,8 32.866,7 6,6 - -

Total 1.691,3 11,0 11.350,8 8,6 - -

2 Desembre 2003 Trànsit de passatgers. Aeroports 1.615,7 9,9 10.005,9 9,3 - -
Aeroports i ports

Ports 75,7 41,7 1.344,9 3,5 - -

CONSTRUCCIÓ 2 Març 2004
Habitatges en construcció Habitatges en construcció 10.016 16,2 69.113 16,1 - -

(visats d'obra) Habitatges acabats 6.919 26,7 44.319 12,7 - -

VARIABLE

 



OBSERVACIONS:

n Producte Interior Brut (PIB)
Al quart trimestre de l’any 2003, el producte interior brut (PIB) de
Catalunya a preus constants, corregit d'efectes estacionals i de
calendari, va disminuir un 0,3% respecte al mateix període de
l’any anterior. Per sectors, destaquen els creixements interanuals
del 3,1% del VAB de la construcció, seguit del 2,5% del VAB dels
serveis, i del 0,2% del VAB de la indústria. Quant al VAB de
l’agricultura, va experimentar un decreixement del 4,6%. A Espanya,
la variació interanual va ser d’un 2,7%, amb un creixement de 0,3
punts respecte al trimestre anterior.

n Índex de preus al consum (IPC)
L’IPC de Catalunya, amb la base 2001=100, va experimentar una
variació del 0,6% el maig del 2004 respecte al mes anterior, i va
pujar un 3,9% respecte al maig del 2003. Amb aquests registres,
la variació acumulada durant l’any 2004 s’ha situat en el 2,1%.
En termes mensuals, el grup més inflacionista va ser el de begudes
alcohòliques i el tabac (4,0%), seguit del transport i el vestit i
calçat, amb augments de l’1,7% i l’1,5% respectivament. El grup
d’ensenyament no va registrar cap variació. En termes interanuals,
només es van reduir els preus al grup de comunicacions (-0,9%).
Els augments de preus més intensos es van donar en els grups
de transport (5,7%), begudes alcohòliques i tabac (5,0%) i aliments
i begudes no alcohòliques (5,2%). L’IPC d’Espanya va incrementar-
se el 0,6% en termes mensuals i el 3,4% interanual.

n Índex de preus industrials (IPRI)
L’índex de preus industrials de Catalunya, amb un valor de 105,8
amb base 2000=100, va créixer l’abril del 2004 un 1,5% respecte
al mateix mes de l’any anterior. Per grans sectors industrials, i
respecte a l’abril anterior, el creixement més intens el van registrar
els preus dels béns de consum (2,7%), seguit dels preus dels béns
intermedis (2,1%) i d’equipament (1,3%). L’única reducció
interanual de preus (-2,5%) la va registrar l’energia. L’IPRI d’Espanya
també va augmentar un 2,6% en termes interanuals.

n Creació i dissolució de societats mercantils
Les societats mercantils creades a Catalunya van ser 2.328 el maig
del 2004, quantitat que representa un 25,2% més que el maig de
l’any anterior. El capital social d’aquestes empreses va augmentar
el 574,3% en termes interanuals. El nombre de dissolucions es va
incrementar, també en termes interanuals, en el 25,2%. Al conjunt
d’Espanya, durant el mes de maig del 2004, es va produir un
increment en el nombre de societats mercantils creades del 13,0%
respecte al mateix mes de l’any anterior. Entre els mesos de gener
i maig del 2004, el nombre de societats mercantils ha crescut
l’11,4% a Catalunya i el 10,2% a Espanya.

n Exportacions
Les exportacions catalanes, amb un valor de 3.126,9 milions
d’euros el mes de desembre de l’any 2003, van augmentar un

13,1% en relació amb el mateix mes de l’any anterior, i les
espanyoles un 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 un 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 99,9 el mes d’abril del 2004, va disminuir 0,6 punts en relació
amb el mateix mes de l’any anterior. Per grans sectors industrials,
únicament s’aprecien decrements en els béns d’equipament (-
6,8%) i els béns de consum (-5,2%), en tant que l’energia i els
béns intermedis experimentaren increments interanuals del 28,5,%
i 1,1%, respectivament. A Espanya, la producció industrial el mes
d’abril va augmentar un 0,9% en relació amb l’abril de l’any
anterior.

n Indicador de clima industrial
L’indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya va assolir el
juny del 2004 un valor de -1,2. Aquest registre se situa 0,9 punts
per sobre del corresponent al mes anterior i és 7,4 punts superior
al d’un any enrere. Pel que fa als components de l’ICI, en termes
interanuals s’aprecia un increment dels estocs de productes
acabats i de les expectatives de producció. Per destinació
econòmica dels béns, augmenta la confiança en els bens de
consum, mentre que disminueix en els intermedis i en els d’inversió.
A Espanya, l’ICI es va situar a -0,9, és a dir, 1,5 i 7,6 punts per
damunt del mes anterior i del mes de juny del 2003,
respectivament.

n Tràfic de mercaderies i passatgers (aeroports i ports)
El tràfic de mercaderies (mesurat en tones) als ports de Catalunya
va augmentar al desembre del 2003 un 5,8% respecte al mateix
mes de l’any 2002. A Espanya, l’increment es va situar en el 6,6%.
El tràfic de mercaderies als aeroports catalans es va reduir un
5,7% en relació amb el desembre anterior, mentre que a l’Estat
espanyol va augmentar el 0,1%. Al desembre del 2003, el trànsit
de passatgers als aeroports catalans i espanyols es va incrementar,
en termes interanuals, el 9,9% i el 9,3% respectivament.
El trànsit de passatgers en els ports catalans i en els de la resta
d’Espanya va registrar uns creixements interanuals del 41,7% i
del 3,5% respectivament.

n Habitatges en construcció
El mes de març del 2004, el nombre de visats d’obra va augmentar,
en termes interanuals, el 16,2% i el 16,1% a Catalunya i a Espanya,
respectivament. En aquest mateix mes el nombre d’habitatges
acabats va augmentar, també en termes interanuals, el 26,7% a
Catalunya i el 12,7% a Espanya. Des de començaments del 2004,
els habitatges en construcció han experimentat una reducció del
2,9% a Catalunya i un increment del 6,4% a Espanya.

Núm. 4    Juny 2004
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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 abril 2004. La resta d'indicadors estan referits a l'any 2003.

OBSERVACIONS:

n La taxa d’activitat augmenta lleugerament a Catalunya i se situa
en 74,81. L’augment ha estat possible gràcies al fet que la taxa
d’activitat femenina creix en 0,76 punts, fins a arribar al 64,55. A la
resta de l’Estat el creixement encara ha estat quasi imperceptible,
raó per la qual la taxa d’activitat espanyola continua d’un trimestre
a l’altre molt estable (68,9).

n S’observa una gran davallada en la taxa d’ocupació catalana, que
perd 0,51 punts i se situa en 67,56. La pèrdua es dóna exclusivament
en els homes, que perden 1,33 punts, ja que la taxa d’ocupació
femenina (56,57) augmenta 0,31 punts i supera a la homòloga estatal
en quasi 9 punts. En el conjunt espanyol la dinàmica ha estat la
mateixa, però la intensitat ha estat molt menor.

n Situació similar ha experimentat la taxa d’atur, que augmenta
a Catalunya fins a situar-se en 9,69, la taxa més alta dels 3 últims

trimestres. En aquest cas, però, l’augment s’ha produït tant en els
homes com en les dones que arribin a una taxa del 7,68 i 12,36
respectivament. Malgrat la mitjana espanyola continua més elevada
(11,44 la total, 8,42 la taxa d’atur masculina i 15,78 la femenina),
els increments han estat menys elevats.

n Baixa la taxa de temporalitat tant a Catalunya com en el conjunt
estatal, i ho fa amb més intensitat a Espanya. Tot i així, la taxa
catalana (22,09) es manté 8 punts per sota de l’estatal (30,10),
diferència que, aproximadament, es repeteix també entre les taxes
d’homes i dones.

n El mes d’abril davalla 2,95 punts l'atur registrat a Catalunya en
relació amb el mes anterior, i ho fa amb més intensitat en les dones
(3,15%), mentre que a la resta d'Espanya ho fa majoritàriament en els
homes (2,52%). En el conjunt de la UE-15, l'atur registrat incrementa
en ambdós sexes, mentre que a la UE-25 ho fa exclusivament en les
dones (0,13%), amb un lleuger descens dels homes (0,07%).

Catalunya Var. Per. Espanya Var. Per. UE-15 2, 3 Var. Per. UE-25 2, 3 Var. Per.
Anterior Anterior Anterior Anterior

Total 3.155,6 3,8 18.910,9 26,6 185.167,2 1.034,4 - -

1/2/6 1r. trimestre 2004 Actius1 (en milers)
sexe

Homes 1.800,3 -13 11.163,2 -13,5 104.269,0 4.617,0 - -

Dones 1.355,3 16,8 7.747,6 40,1 80.899,6 4.124,6 - -

Total 2.849,8 -19,6 16.748,2 -10,8 170.959,9 411,6 - -

sexe
Homes 1.662,1 -27,1 10.223,2 -31,9 96.992,1 -129,9 - -

1/2/6 1r. trimestre 2004 Ocupats1 (en milers)

Dones 1.187,7 7,4 6.525,0 21,3 73.969,2 542,1 - -

sector

Agricultura 64,3 -4,6 964,4 12,5 6.838,4 -154,1 - -

Indústria 733,2 -5,4 3.072,8 -2,7 42.056,1 -580,9 - -

Construcció 310,5 4,9 2.008,7 16,8 - - - -

Serveis 1.761,0 -15,6 10.806,6 -36,2 122.065,4 1.146,7 - -

Desocupats1

Total 305,7 23,4 2.162,5 37,1 14.207,3 622,8 19.038,9 438,9

1/2/6 1r. Trimestre 2004 (en milers) sexe
Homes 138,2 14,1 939,8 18,2 7.276,9 383,9 9.766,0 272,1

Dones 167,5 9,3 1.222,5 18,9 6.930,4 239,0 9.272,8 166,7

Total 197.106 -5.983 1.705.176 -38.530 14.536,6 20,0 19.296,3 4,9

sexe
Homes 84.696 -2.322 686.551 -17.746 7.454,6 11,3 9.872,8 -7,3

Dones 112.410 -3.661 1.018.625 -20.784 7.082,0 8,7 9.423,4 12,0

MERCAT DE
edat

< de 25 anys 24.374 -1.868 258.005 -12.222 3.403,7 4,8 4.604,4 -3,1

TREBALL 1/2/6 Abril 2004 Atur Registrat >= 25 anys 172.732 -4.115 1.447.171 -26.308 11.132,9 15,2 14.691,9 8,0

sector

Agricultura 1.497 -65 40.958 -790 - - - -

Indústria 49.043 -410 256.453 -3.272 - - - -

Construcció 17.626 -38 186.971 -2.656 - - - -

Serveis 114.039 -4.946 984.060 -29.030 - - - -

Total 74,81 0,04 68,97 0,01 - - - -

1/2/6 1r. trimestre 2004 Taxa activitat1 sexe Homes 84,99 -0,67 81,09 -0,20 - - - -

Dones 64,55 0,76 56,74 0,22 - - - -

Total 67,56 -0,51 61,08 -0,12 64,30 0,10 62,90 0,10

1/2/6 1r. trimestre 2004 Taxa ocupació1 sexe Homes 78,46 -1,33 74,26 -0,33 72,50 -0,30 70,80 -0,20

Dones 56,57 0,31 47,79 0,10 56,00 0,40 55,00 0,30

Total 9,69 0,73 11,44 0,18 8,00 0,30 9,00 0,20

1/2/6 1r. trimestre 2004 Taxa atur1 sexe Homes 7,68 0,83 8,42 0,17 7,30 0,40 8,20 0,20

Dones 12,36 0,54 15,78 0,16 8,90 0,20 9,90 0,10

Total 22,09 -0,45 30,10 -0,58 - - - -

1/2/6 1r. trimestre 2004 Taxa temporalitat sexe Homes 20,16 -0,42 28,04 -0,61 - - - -

Dones 24,60 -0,53 33,08 -0,58 - - - -

Total 8,06 0,24 8,38 0,23 - - - -

1/2/6 1r. trimestre 2004 Taxa parcialitat sexe Homes 2,57 -0,15 2,56 -0,03 - - - -

Dones 15,74 0,62 17,51 0,57 - - - -

VARIABLE ÀMBITINDICADORPERÍODEFONT
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OBSERVACIONS:

n Davalla notablement el nombre d’ofertes gestionades pel SOC en
relació amb el període anterior (62,87%) El descens afecta sobretot el
sector serveis, que registra un 63,88% ofertes menys que en el mes
anterior, i el sector de la construcció, que baixa un 62,76%. La resta
de sectors experimenten una caiguda del 54%.

n El conjunt estatal ha seguit la mateixa tendència en el descens
de les ofertes de treball i davalla un 17,88%. El sector més afectat és
el de serveis, amb un 18,40% ofertes menys (34.870); la resta de
sectors registren descensos al voltant del 16%.

OBSERVACIONS:

n Es redueix un 8% el nombre de contractes registrats respecte al
mes de març, fet que representa 17.557 contractes menys. Els homes
han experimentat un major descens (9,76%) que les dones (6%). En
el conjunt espanyol la davallada ha estat més elevada (11,53%) i ha
afectat més els homes, que disminueixen un 12,11%, mentre que les
dones ho fan en un 10,78%.

n Per sectors, el descens en la contractació s’ha notat més en la
indústria  (18,96%) i en la construcció (15,77%), mentre que els

serveis i l’agricultura han experimentat una davallada menor (5,15%
i 6,92%, respectivament). Per la seva banda, a Espanya decreixen
també tots els sectors, encara que les baixades més fortes es donen
en l'agricultura i la indústria, que perden el 24,71% i 15,34% en
relació al mes anterior.

n El percentatge de contractació indefinida s'ha reduït a Catalunya
(1,30 punts) amb més intensitat que a la resta de l'Estat (0,11 punts);
no obstant això, continua mantenint-se més elevat (13,76% davant
del 10,09% del conjunt estatal).

Var. Per. Var. Per.

Catalunya Anterior % Var. Espanya Anterior % Var.

Total 12.080 -20.454 -62,87% 211.571 -46.061 -17,88%

Agricultura 242 -293 -54,77% 19.280 -3.771 -16,36%

SERVEI d'OCUPACIÓ 3/4 Abril 2004 Ofertes
sector

Construcció 1.453 -2.449 -62,76% 12.750 -2.607 -16,98%

de CATALUNYA Indústria 1.194 -1.459 -54,99% 24.900 -4.813 -16,20%

Serveis 9.191 -16.253 -63,88% 154.641 -34.870 -18,40%

INDICADOR VARIABLEFONT PERÍODE ÀMBIT

Var. Per. Var. Per.

Catalunya Anterior % Var. Espanya Anterior % Var.

Total 201.836 -17.557 -8,00% 1.256.809 -163.832 -11,53%

sexe Homes 105.510 -11.412 -9,76% 704.937 -97.157 -12,11%

Dones 96.326 -6.145 -6,00% 551.872 -66.675 -10,78%

<=19 16.339 -543 -3,22% 81.488 -7.681 -8,61%

>19<=24 47.305 -4.153 -8,07% 273.258 -31.745 -10,41%

CONTRACTACIÓ 3/4 Abril 2004 Contractes edat >=25<30 45.957 -4.616 -9,13% 277.630 -38.998 -12,32%

REGISTRADA >=30<45 68.350 -6.105 -8,20% 453.197 -60.931 -11,85%

>=45 23.885 -2.140 -8,22% 171.236 -24.477 -12,51%

sector Agricultura 2.273 -169 -6,92% 128.123 -42.053 -24,71%

Construcció 19.117 -3.579 -15,77% 104.501 -7.026 -6,30%

Indústria 22.371 -5.234 -18,96% 197.033 -35.709 -15,34%

Serveis 158.075 -8.575 -5,15% 827.152 -79.044 -8,72%

% Indefinits Total 13,76 -1,30 - 10,09 -0,11 -

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 d’abril del 2004 s’ha incrementat
en 22.300 persones respecte al mes de març a Catalunya, i en tot
l’Estat s’ha incrementat en 104.100 persones.

n Negociació col·lectiva.
En l’estadística de Catalunya sobre la negociació col·lectiva, tot i que en
la taula de dades s’anomeni convenis, 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 d’abril i amb
efectes econòmics per a l’any 2004 han estat de 437, en què s'han
incrementat 14 convenis respecte al mes de març. Respecte al mes
de març, es produeix un increment de 720 treballadors afectats per
convenis d’empresa i de 9.819 treballadors afectats per convenis de
sector.
L’increment salarial pactat al mes d’abril a Catalunya per als
convenis d’empresa ha estat del 2,28%, amb un increment del
0,01% respecte al mes anterior. En els convenis de sector
l’increment pactat ha estat del 3,04%, el mateix percentatge que
s'està recollint des del mes de febrer.

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 Abril 2004 Total règims 3.061.800 22.300 Abril 2004 16.999.000 104.100 - -SEGURETAT SOCIAL

Nombre convenis 359 8 1.828 137 - -

Treballadors afectats 118.185 720 549.400 16.700 - -

Convenis Increment salarial 2,28 0,01 2,41 0,02 - -
3/5 Abril 2004 d'empresa

Increment salarial pactat Abril 2004

en convenis amb 2,39 0 - - - -
NEGOCIACIÓ clàusula de revisió
COL·LECTIVA

Còmput anual mitjà d'hores 1.560,46 1,33 1.703,40 -0,90 - -

Nombre convenis 78 6 606 39 - -

Treballadors afectats 760.477 9.819 3.956.900 378.300 - -

Increment salarial 3,04 0,00 2,94 0,03 - -

3/5 Abril 2004 Convenis sector Increment salarial
Abril  2004pactat en convenis

amb clàusula de revisió

2,93 -0,01 - - - -

còmput anual mitjà

d'hores
1.766,27 0,32 1.761,50 -0,10 - -

Vagues desenvolupades 13 -4 43 -2 10 3

Treballadors participants 19.767 15.745 11.685 1.609 3.403 2.719

CONFLICTIVITAT 3/5 Abril 2004 Jornades perdudes 25.884 18.510 Febrer 2004 37.720 14.767 5.853 4.545

Tancaments patronals 0 0 - - 0 0

Treballadors afectats 0 0 - - 0 0

Expedients resolts 53 20 Març 2004 545 206 - -

Treballadors afectats 1.183 194 12.466 6.783 - -

Total expedients
autoritzats

43 13 495 183 - -

Treballadors afectats 704 -261 5.906 1.023 - -

Expedients pactats 34 5 360 72 - -

EXPEDIENTS Treballadors afectats 597 -367 4.740 187 - -

DE REGULACIÓ 3/5 Març 2004 Expedients Expedients no pactats 9 8 Març 2004 135 111 - -
D'OCUPACIÓ autoritzats

Treballadors afectats 107 106 1.166 836 - -

Expedients de suspensió 15 6 245 138 - -

Treballadors afectats 222 132 3.169 1.298 - -

Expedients de reducció 2 0 9 5 - -

Treballadors afectats 6 -1 39 22 - -

Expedients d'extinció 26 7 241 40 - -

Treballadors afectats 476 -392 2.698 -297 - -

Nombre de

CONCILIACIONS
conciliacions

91 4 77 9 88 65

COL·LECTIVES
3/5/7 Març 2004

Empreses afectades 152 64 Gener 2003 85 12 112 89

Treballadors afectats 9.600 -5.503 28.664 -28.227 12.396 9.401

Per acomiadament 3.183 268 13.235 1.140 3.026 26

CONCILIACIONS
Per sanció 137 30 790 8 165 9

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

2.738 207 Gener. 2003 15.734 2.007 3.223 107

Altres 514 56 3.695 -9 421 -305



n Conflictivitat.
Pel que fa a la conflictivitat laboral a Catalunya, al mes d’abril s’han
realitzat 13 vagues, 4 vagues menys que les realitzades al mes de març.
Malgrat aquest descens, el nombre de treballadors participants s’ha
incrementat en 15.745 i les jornades perdudes han estat de 25.884.

n Expedients de regulació d’ocupació.
Al mes de març s’han autoritzat a Catalunya 43 expedients de regulació
d’ocupació que han afectat 704 treballadors. D’aquests expedients 34
han estat pactats prèviament entre l’empresa i els treballadors. Dels
expedients autoritzats, en 26 expedients es va autoritzar l’extinció de les
relacions laborals i va afectar 476 treballadors, en 15 expedients es va
autoritzar la suspensió de les relacions laborals i va afectar 222
treballadors i en 2 expedients es va autoritzar la reducció de la jornada
laboral i va afectar 6 treballadors.
Pel que fa al conjunt de l’Estat, al mes de març es van autoritzar
495 expedients i van afectar 5.906 treballadors. Dels expedients

autoritzats, 360 van ser pactats. Dels expedients autoritzats, en
241 es va autoritzar l’extinció de la relació laboral i va afectar
2.698 treballadors, en 245 expedients es va autoritzar la suspensió
de la relació laboral i va afectar 3.169 treballadors i en 9
expedients es va  autoritzar la reducció de la jornada laboral i va
afectar 39 treballadors.

n Conciliacions.
De les 91 conciliacions col·lectives dutes a terme al mes de març a
Catalunya, 15 han estat realitzades per l’autoritat laboral i han afectat
1.133 treballadors, i 76 han estat dutes a terme pel Tribunal Laboral
de Catalunya i han afectat 8.467 treballadors. D’altra banda, s’han
realitzat 6.572 conciliacions individuals, 6 de les quals han estat
realitzades pel TLC. Pel que fa als motius de les conciliacions
individuals, s’han resolt 3.183 expedients per acomiadament, 137
expedients per sanció, 2.738 expedients per reclamació de quantitat i
514 expedients per altres motius.

Núm. 4 Juny 20047

Var. Per. Catalunya Espanya Var. Per. Espanya

Catalunya Anterior març març Anterior febre

Total 11.966 -3.410 15.376 73.034 8.525 64.509

Lleus 11.837 -3.377 15.214 72.090 8.546 63.544
3/5 Abril 2004

AMB BAIXA

Greus 114 -40 154 867 1 866PER GRAVETAT

Mortals 15 7 8 77 -22 99

Agricultura 180 -81 261 - - -

ACCIDENTS EN 3/5 Abril 2004
AMB BAIXA Indústria 3.945 -1.263 5.208 - - -

JORNADA DE TREBALL
PER SECTOR

Construcció 2.548 -673 3.221 - - -
D'ACTIVITAT

Serveis 5.293 -1.393 6.686 - - -

SENSE BAIXA Total 13.913 -418 14.331 45.875 14.765 31.110

Agricultura 131 -46 177 - - -

3/5 Abril 2004 SENSE BAIXA Indústria 5.241 -480 5.721 - - -
PER SECTOR 

Construcció 2.209 -36 2.245 - - -
D'ACTIVITAT

Serveis 6.332 144 6.188 - - -

Total 1.325 -250 1.575 6.417 407 6.010

ACCIDENTS Lleus 1.283 -250 1.533 - - -
IN ITINERE 3/5 Abril 2004

Greus 34 -4 38 - - -

Mortals 8 4 4 68 44 24

Total 680 45 635 2.293 335 1.958

Lleus 680 46 634 - - -

MALALTIES 3/5 Abril 2004 AMB BAIXA Greus 0 0 0 - - -
PROFESSIONALS

Mortals 0 -1 - - - -

SENSE BAIXA Total 50 -7 57 323 -91 414

INFRACCIONS DE

Total 390 65 325 - - -

Barcelona 282 39 243 - - -
SEGURETAT I

3/5 Abril 2004 Girona 48 12 36 - - -
CONDICIONS DE SALUT

Lleida 23 19 4 - - -EN EL TREBALL

Tarragona 37 -5 42 - - -

FONT PERÍODE ÀMBITINDICADOR VARIABLE

INDICADORS DE SEGURETAT I SALUT LABORALS

 



OBSERVACIONS:

n Al llarg del mes d’abril, es van produir un total de 25.879
accidents en jornada de treball. Si bé aquestes xifres representen
una reducció del 12,8% en relació amb el mes anterior, els accidents
amb baixa són els que han experimentat un descens major (22,2%)
davant els accidents sense baixa, amb una reducció del 2,9%.

n Quant a la seva gravetat, tant els accidents lleus com els
greus mantenen una certa tendència a la baixa, amb reduccions
del 22% i 26% respectivament. No obstant això, els accidents
mortals mostren un augment del 87%.

n En l’anàlisi per sectors d’activitat, tots els sectors han baixat
en nombres absoluts. El sector serveis és el que ha presentat un
nombre més gran de sinistres, 5.293 accidents en total (amb una
variació del –20,8% respecte al mes anterior), seguit del sector
de la indústria amb 3.945 (amb una variació del -24,3% respecte
al mes de març) i del sector de la construcció amb un decreixement
del 20,9%. El sector de l’agricultura és el que presenta una reducció
major respecte al mes de març amb un 31% d’accidents menys.

n En relació amb els accidents sense baixa, el descens ha estat
menor. Tots els sectors, llevat el sector serveis, presenten xifres més
baixes que el mes anterior. La reducció més significativa la presenta
el sector de l’agricultura amb un 26%, seguit del sector de la
indústria (amb una variació de -8,4%) i del sector de la construcció
(amb una variació del -1,6%). El sector serveis és el que presenta
les xifres més rellevants, que manté la tendència a l’augment
presentada en la resta de mesos (amb una variació del 2,3%).

n Durant el mes d’abril els accidents in itinere van disminuir un
15,9% en total. La província de Barcelona, tot i haver reduït el
nombre total de sinistres, va registrar el 79% dels accidents. Cal
remarcar, però, que a la província de Lleida s’ha registrat un
augment del 15,7%.També cal dir que, tot i l’estabilització produïda
durant els mesos de febrer  i març respecte als accidents in itinere
mortals, durant el mes d’abril les xifres van augmentar amb 4
accidents mortals més.

n Quant a les malalties professionals amb baixa, aquestes
mantenen la tendència a l’augment iniciada a primers d’any (amb
una variació respecte al mes de març del 7%). El sector de la
indústria continua essent el que presenta un major nombre de
notificacions amb un increment del 8,6%, seguit del sector serveis
amb una variació del 6%. D’altra banda, les malalties professional
sense baixa han experimentat un descens del 12,3% respecte al
període anterior.

n Amb referència al  conjunt de l’Estat, les xifres totals presenten
una tendència ascendent des de primers d’any. Durant el més de
març es van registrar un 24,3% accidents més que durant el
període anterior. Si bé l’increment es dóna tant en els accidents
amb baixa com sense baixa, aquest últims han experimentat un
augment major, amb un 47,4%. No obstant això, el creixement
generalitzat en nombres absoluts, pel que fa als accidents amb
baixa segons gravetat, els accidents mortals són els únics que
reflecteixen una disminució de 22 accidents en nombres absoluts.
D’altra banda, les malalties professionals sense baixa també s’han
reduït en un 21,9%.
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