
EXTINCIONS DE CONTRACTES EN VIA ADMINISTRATIVA

3.395

2.413

595

2.444

1.818

951

oct-03 nov-03

Total

Col·lectiu

Individual

TAXES D'ATUR REGISTRAT PER SEXE.
CATALUNYA OCTUBRE I NOVEMBRE 2003

6,48%

6,37%

4,78%

4,71%

8,77%

8,62%

oct-03 nov-03

Total

Homes

Dones

17.371

13.643

140 152 14 14

Lleus Greus Mortals

ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB BAIXA PER

GRAVETAT

oct-03

nov-03

3.012.000

3.031.900

oct-03 nov-03

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL

CONTRACTACIÓ REGISTRADA PER TIPUS DE CONTRACTE

28.205

160.520

23.246

185.468

Temporals Indefinits

oct-03

nov-03

ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB BAIXA PER

SECTORS ECONÒMICS

5.861

4.414

226

3.511
2.897

7.879

6.272

274

oct-03 nov-03

Indústria

Serveis

Construcció

Agricultura

Malgrat el petit augment
experimentat, la taxa d’atur
registrat a Catalunya es
manté per sota de
l’espanyola. La diferència
màxima s’obté en la taxa
d’atur femení.

Al mes de novembre a
Catalunya l’afiliació de
treballadors al sistema de
seguretat social s’ha
incrementat gairebé en
20.000 persones.

Al mes de desembre hi ha
hagut un descens de gairebé
4.000 accidents lleus respecte
al mes anterior, en canvi s’han
registrat 14 accidents mortals,
xifra idèntica a la del mes
passat.

L’índex de preus industrials
de Catalunya, amb base
2000=100, va créixer el
novembre 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. L’IPC, amb
base 2001=100, va pujar el
novembre del 2003 un 3,3%
respecte al novembre del
2002.

D’altra banda,  hi ha hagut
una reducció de 982
extincions de contractes en
via administrativa respecte al
mes anterior.

Malgrat la contractació
davalla al mes de novembre,
el percentatge d’indefinits
continua estant per sobre de
l’estatal.

Els accidents en jornada de
treball amb baixa s’han reduït
en tots els sectors econòmics.

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

102,1

103,1

105,6

103,4

100,8

103,7

100,9

107,6

104,6

98,9

Índex

general

Consum Equipament Intermedis Energia

nov-02

nov-03



1  Índex general. Variació interanual.
2  Base 2000=100.
3  Per grans sectors industrials.
4  Per components i per destinació econòmica dels béns.
5  Zona euro.
6  Variació respecte al mateix període de l'any anterior.

INDICADORS BÀSICS  MES: NOVEMBRE 2003

Núm. 0    febrer 2004

Catalunya
Var. Per.
Anterior Espanya

Var. Per.
Anterior UE

5 Var. Per.
Anterior

COMPTABILITAT
TRIMESTRAL

PIB pm. Variació
interanual (%).

2/6 II Timestre
2003 2,1 -0,2 2,3 0,3 0,1 -0,8

Índex de preus
al consum 1

2/6 Novembre 2003
108,8 3,3 108,0 2,8 117,5 2,2

Índex general 103,7 0,6% 103,9 1,3% 1,4%

Béns de consum 107,6 1,9% 109,0 2,6% 1,5%

Béns
d'equipament 104,6 1,2% 104,5 1,3% 0,5%

Béns intermedis 100,9 0,1% 102,5 0,9% 0,3%

PREUS I SALARIS
Índex de preus

industrials (IPRI).
Per destinació

econòmica dels
béns. 2

2/6 Novembre 2003

Energia 98,9 -3,1% 96,9 -0,4% 3,5%

Nombre de
societats
mercantils 1.894,0 1,7% 10.145,0 13,5%

Capital (en milions
d'euros) 102,5 -43,5 694,6 9,0%EMPRESES

Creació i
dissolució de

societats
mercantils

2 Novembre 2003

Dissolució de
societats
mercantils 124,0 -17,9% 1.011,0 13,3%

Total 2.195,7 4,5% 8.268,2 -5,8%

Béns de consum 698,6 -5,3% 3.064,4 -9,0%

Béns de capital 219,6 -9,5% 911,0 -4,4%

Béns intermedis 1.277,5 -3,1% 4.292,7 -3,7%

SECTOR
EXTERIOR

Exportacions
(Milions d'euros).

Per destinació
econòmica del

béns

2 Agost 2003

No classificats 0,0 - 0,0 -

Índex general 113,7 -2,2% 113,0 1,1% 1,0%

Béns de consum 118,2 -5,0% 115,2 -1,5% -1,4%

Béns
d'equipament 100,7 -7,6% 109,0 3,7% 2,2%

Béns intermedis 118,7 1,7% 114,5 0,4% 1,0%

2/6 Octubre 2003

Energia 103,2 4,6% 108,1 5,3%

Indicador de clima
industrial -11,0 7,7 -0,6 6,0 6,0 2,0

Cartera de
comandes -8,0 17,0 -6,7 1,5

Estoc de
productes acabats 15,0 -2,0 4,4 -3,6

Tendència de la
producció -10,0 4,0 -2,1 10,4

Béns d'inversió -10,0 5,7 -5,1 0,7

Béns intermedis -21,7 -0,4 -0,8 7,4

INDÚSTRIA

2/6 Novembre 2003

Béns de consum 1,3 20,0 1,9 3,7

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

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

Tràfic de
mercaderies

(Milers de
tones).

Aeroports i
ports.

2 Setembre 2003

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%

SERVEIS

Trànsit de
passatgers (Milers

de persones).
Aeroports i ports.

2 Setembre 2003

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

Habitatges en
construcció 6.260,0 13,7% 51.774,0 13,7%

CONSTRUCCIÓ
Habitatges en
construcció

(visats d'obra)

2 Setembre 2003
Habitatges
acabats 4.980,0 9,7% 35.549,0 6,6%

Índex de
producció

industrial (IPI) 3

Indicador de
clima industrial

(ICI) 4
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OBSERVACIONS:

n 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 al trimestre
anterior

n Índex de preus al consum (IPC)
L'IPC de Catalunya, amb la base 2001=100, amb una variació des
de principi d’any del 2,8%, va pujar al novembre del 2003 un
0,3% respecte al mes anterior, i un 3,3% respecte al novembre
del 2002. En termes mensuals, mentre que el grup més inflacionista
va ser el vestit i calçat 3,5%), el grup d’esbarjo i cultura va reduir
preus (-1,6%). En termes interanuals, només va reduir preus el
grup de comunicacions. Els augments de preus més intensos es
van donar en el grup d’ensenyament i aliments (5,2 %) i begudes
no alcohòliques (5 %), seguit del grup d’hotels, cafès i restaurants
amb un augment del 4,8 %. L'IPC d'Espanya va pujar un 0,3%
respecte al mes anterior, i un 2,8% respecte al novembre anterior
i un 2,4% des de principi d’any.

n Índex de preus industrials (IPRI)
L'índex de preus industrials de Catalunya, amb un valor de 103,7
amb base 2000=100, va créixer al novembre 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 (1,9%)
el van registrar els preus dels béns de consum, seguit dels preus
dels béns d'equipament (1,2%) i dels béns intermedis (0,1%).
L'única reducció interanual de preus (-3,1%) la va registrar l'energia.
L'IPRI d'Espanya va augmentar un 1,3% interanual.

n Creació de societats mercantils
Les societats mercantils creades a Catalunya al novembre del
2003 van ser 1.894, quantitat que representa un 1,7% més que
al novembre de l'any anterior. El capital social d'aquestes empreses
va disminuir un 43,5% interanual. Pel que fa al nombre de
dissolucions, s'observa una reducció interanual del 17,9%. A l'Estat
espanyol, i en aquest mes del 2003, el nombre de societats
mercantils creades va pujar un 13,3% respecte al mateix mes de
l'any anterior. En el conjunt del 2003, el nombre de societats
mercantils va créixer un 3,7% a Catalunya, i un 4,3% a Espanya.

n Exportacions
Les exportacions catalanes, amb un valor de 2.195,7 milions d’euros,

van disminuir un 4,5% l’agost del 2003, i les espanyoles un 5,8%, amb
relació al juliol anterior. Per destinació econòmica dels béns, les vendes
de béns intermedis van ser les que van registrar un descens interanual
menor. En els tres primers trimestres del 2003, les exportacions catalanes
han augmentat un 4,3% respecte al mateix període de l'any anterior.

n Índex de producció industrial (IPI)
L'índex de producció industrial (IPI) de Catalunya, amb un valor
de 113,7, va decréixer a l’octubre del 2003 un 2,2 % respecte al
mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials, s'observen
decrements en els béns d'equipament (-7,6%) i en els béns de
consum (-5%), mentre que els béns intermedis i energia van
registrar augments interanuals de l’1,7% i del 4,6%, respectivament.
A Espanya, la producció industrial en aquest mes d’octubre va
pujar un 1,1% amb relació al novembre anterior.

n Indicador de clima industrial
L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya es va situar al
novembre del 2003 a -11, és a dir, 4,7 punts per sota del mes
anterior i 7,7 punts per damunt del d'un any enrere. En termes
interanuals, pel que fa als components de l'ICI, s'observa que
pugen la cartera de comandes i les expectatives de producció.
Per destinació econòmica dels béns, creix la confiança en els béns
d'inversió i en els béns de consum, i baixa en els béns intermedis.
A l'Estat espanyol, l'ICI es va situar a -0,6 és a dir, 5 dècimes per
sota del mes anterior i 4,8 per damunt del d'un any enrere.

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

n Habitatges en construcció
El nombre de visats d'obra va augmentar al setembre del 2003 un
13,7% a Catalunya (6.260 habitatges en construcció i 4.980 habitatges
acabats) i un 13,7% a Espanya, amb relació a un any enrere. Pel que
fa al nombre d'habitatges acabats, s'observa un creixement interanual
de 9,7% a Catalunya, i del 6,6 a l'Estat espanyol el mes de setembre.
En termes acumulats, els habitatges en construcció augmenten un
16,8% en territori català, i un 18,5% al conjunt de l'Estat, respecte
al mateix període de l'any 2002.

Núm. 0    febrer 2004
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INDICADORS DEL MERCAT DE TREBALL

1 Període EPA: 3r. 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 es refereixen a la població entre 15 i 64 anys.
4 Taxa d'atur any 2003. La resta d'indicadors es refereixen a l'any 2002.

OBSERVACIONS:

n Contràriament al que passa a Espanya i a la UE, a Catalunya,
durant el III trimestre de l’any 2003, la població ocupada ha
augmentat en 46.700 persones més, xifra que supera l’augment
de la població activa (45.900). Aquesta situació ha produït 
una davallada en el nombre de desocupats, 800 menys que 
en el període anterior.

n Aquesta davallada es deu a la disminució de l’atur femení, 
que ha registrat 2.600 desocupades menys que en el segon 
trimestre de l’any.

n Tot i així, el nombre de dones registrades com a demandants
d’ocupació (118.680) supera encara, durant el mes de 
novembre, el dels homes (87.662)

n Les taxes d’activitat i d’ocupació dels homes (75,18% i 79,89
respectivament) i de les dones (64,16% i 56,45% 
respectivament) de Catalunya ja estan per sobre de les de la 
UE.

INDICADOR FONT VARIABLE ÀMBIT

Catalunya Var. Per.
Anterior

Espanya UE
3,4

Var. Per.
Anterior

Total 3.167,1 45,9 18.826,9 184,2 176.426,0 2.396,0

Homes 1.821,7 19,5 11.202,6 104,8 99.652,0 990,0Actius
(en milers)

2 1/2/6
sexe

Dones 1.345,4 26,4 7.624,3 79,4 76.775,0 1.407,0

Total 2.874,2 46,7 16.713,4 153,5 162.974,0 1.679,0

Homes 1.690,3 17,7 10.286,6 75,1 92.809,0 478,0Ocupats
(en milers)

2

1/2/6
sexe

Dones 1.183,9 29 6.426,9 78,4 70.165,0 1.201,0

Total 292,9 -0,8 2.113,6 30,7 13.453,0 718,0

Homes 131,4 1,8 916,2 29,6 6.843,0 512,0Desocupats
(en milers)

2

1/2/6
sexe

Dones 161,5 -2,6 1.197,4 1,1 6.610,0 206,0

Total 206.342 3.299 1.699.197 32.262 __ __

Homes 87.662 1.319 685.650 15.392 __ __Atur registrat 1/2/6
sexe

Dones 118.680 1.980 1.013.547 16.870 __ __

Total 75,18% 1,04% 68,84 0,59% 70,44% 0,65%

Homes 86,10% 0,86% 81,60 0,65% 79,44% 0,37%Taxa activitat 2 1/2/6
sexe

Dones 64,16% 1,21% 55,98 0,52% 61,42% 0,91%

Total 68,22% 1,06% 61,10% 0,31% 64,30% 0,20%

Homes 79,89% 0,79% 74,92% 0,27% 72,80% -0,30%Taxa ocupació 2 1/2/6
sexe

Dones 56,45% 1,34% 47,18% 0,34% 55,60% 0,60%

Total 9,25% -0,16% 11,22% 0,05% 8,00% 0,30%

Homes 7,21% 0,02% 8,18% 0,19% 7,20% 0,30%Taxa atur 2 1/2/6
sexe

Dones 12,01% -0,43% 15,71% -0,15% 8,90% 0,20%

Total 6,48% 0,11% 8,98% 0,18% __ __

Homes 4,78% 0,07% 6,08% 0,13% __ __Taxa atur registrat 1/2/6
sexe

Dones 8,77% 0,15% 13,23% 0,22% __ __

Total 22,32% 0,60% 30,73% 0,13% 13,10% -0,30%

Homes 20,19% 0,83% 28,86% 0,22% 12,10% -0,30%Taxa temporalitat 1/2/6
sexe

Dones 25,15% 0,31% 33,52% 0,00% 14,30% -0,20%

Total 7,11% -0,55% 7,64% -0,52% 18,20% 0,20%

Homes 2,22% -0,32% 2,40% -0,20% 6,60% 0,30%

MERCAT
DE

TREBALL

1

Taxa parcialitat 1/2/6
sexe

Dones 14,08% -1,00% 16,02% -1,08% 33,50% -0,30%

Var. Per.
Anterior
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OBSERVACIONS:

n Es redueix en un 19,27% el nombre d’ofertes gestionades 
pel SOC.
La major reducció es produeix al sector de la construcció 
(29,98%), mentre que en el de serveis es dóna la davallada menor
(16,93%).

OBSERVACIONS:

n El nombre de contractes efectuats durant el mes de novembre
ha baixat a Catalunya un 14% i a Espanya un 17,27%.

n La davallada ha estat menor en les dones (13,28% per a 
Catalunya i 16,82% per a Espanya) que en els homes (14,65% 
i 17,63% respectivament).

n A Catalunya, per sectors, on ha disminuït més la contractació
ha estat en l’agricultura (22,08%) mentre que en els serveis 
s’ha produït la baixada més lleu (12,92%)

n A Espanya, per sectors, ha estat l’agricultura el sector on ha
davallat menys la contractació (14,38%), mentre que la 
indústria ha estat el sector que ha perdut més contractes 
(23,01%).

n El percentatge de contractació indefinida s’ha reduït més a 
Catalunya (0,55%) que a la resta de l’Estat, tot i que continua 
sent més alt al nostre país (12,65% i 8,31% respectivament).

INDICADOR FONT VARIABLE ÀMBIT

Catalunya
Var. Per.
Anterior % Var.

Total 26.052 -5019 -19,27%

Agricultura 455 -92 -20,22%

Construcció 3.682 -1104 -29,98%

Indústria 3.522 -622 -17,66%

SERVEI
d'OCUPACIÓ de

CATALUNYA
Ofertes 3

sector

Serveis 18.393 -3114 -16,93%

INDICADOR FONT VARIABLE

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

Anterior % Var.

Total 183.766 -29.907 -14,00% 1.288.834 -269.008 -17,27%

Homes 95.336 -16367 -14,65% 712.633 -152.511 -17,63%
sexe

Dones 88.430 -13540 -13,28% 576.201 -116.497 -16,82%

Agricultura 3.116 -883 -22,08% 161.802 -27.166 -14,38%

Construcció 19.637 -4029 -17,02% 186.354 -40.879 -17,99%

Indústria 18.220 -3806 -17,28% 103.129 -30.819 -23,01%

Contractes

sector

Serveis 142.793 -21189 -12,92% 837.549 -170.144 -16,88%

CONTRACTACIÓ
REGISTRADA

% Indefinits

3/4

Total 12,65% -0,55% 8,31% -0,20%

ÀMBIT

n Les diferències amb Espanya s’accentuen sobretot en la taxa
d’ocupació femenina, on Catalunya supera la mitjana estatal 
en 9,27 punts.

n Per contra, la taxa de temporalitat a Catalunya (22,32%) se 
situa quasi equidistant entre l’estatal (30,73%) i l’europea 
(13,10%).

n En el nombre de treballadors en contracte a temps parcial 
contrasta el descens que experimenten Catalunya i Espanya 
amb una taxa similar (7,11% i 7,64% respectivament) amb 
l’augment a Europa, que té una taxa del 18,20%.



INDICADORFONT ÀMBIT

Catalunya 1 Var. Per.
Anterior Catalunya

2 Var. Per.
Anterior Espanya

Var. Per.
Anterior

Afiliació a la
Seguretat

Social

5 Total règims 3.031.900 19.900 2.998.000 -39.900 16.660.700 -157.100

Convenis
empresa 683 19 582 20 2.544 79

Convenis sector 134 3 113 8 851 61

Treballadors
afectats 1.757.169 38.813 1.430.006 37.623 6.067.900 678.700

Negociació
Col·lectiva

Increment salarial
pactat 3,70 -0,02 3,89 0,02 3,38 0,01

Vagues
desenvolupades 16 3 5 -8 22 -57

Treballadors
participants 6.189 4.761 1.082 -2.861 2.484 -14.423

Jornades
perdudes 7.470 4.799 1.501 -862 5.247 -51.053

Tancaments
patronals 0 0 0 -1

Conflictivitat

Treballadors
afectats 0 0 0 -450

Expedients resolts 40 -1 37 -32 257 -140

Treballadors
afectats 814 -610 822 -1.280 3.433 -10.096

Expedients
autoritzats 38 1 31 -31 236 -127

Treballadors
afectats 784 -578 436 -1.409 2.871 -4.207

Exp. autoritzats
pactats 33 -3 27 -30 199 -115

Treballadors
afectats 740 -614 404 -1.355 2.518 -3.935

Exp. autoritzats no
pactats 5 4 4 -1 37 -12

Treballadors
afectats 44 36 32 -54 353 -272

Exp autorit.
suspensió 11 5 6 -13 83 -42

Treballadors
afectats 189 -32 64 -284 1.041 -1.162

Exp. autorit.
reducció 0 -3 3 2 8 -3

Treballadors
afectats 0 -190 28 -6 37 -434

Exp. autorit.
extinció 27 -1 22 -20 145 -82

Expedients
de regulació
d'ocupació

Treballadors
afectats 595 -356 344 -1.119 1.793 -2.611

Nombre de
conciliacions 20 -7 2 -28 31 -47

Empreses
afectades 20 -8 2 -28 7.672 7.532

Conciliacions
Col·lectives

Treballadors
afectats 7.204 3.938 92 -7.932 268.779 -42.661

Per acomiadament 3.177 -781 946 -2.949 8.875 -6.839

Per sanció 159 41 91 -93 651 -249

Per reclamació de
quantitat 4.242 406 1.080 -1.842 8.609 -8.001

Conciliacions
Individuals

Altres 644 150 256 -324 2.059 -2.120
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OBSERVACIONS:

n Pel que fa a Catalunya, l’afiliació a la Seguretat Social al mes
de novembre del 2003 s'ha incrementat lleugerament respecte 
al mes d'octubre.

n El nombre de convenis col·lectius, tant d'empresa com de sector,
registrats aquest mes suposen un incrementen superior al 2%.

n El mes de novembre s'han comptabililtzat 16 vagues, on han 
participat 6.189 treballadors. La qual cosa ha suposat que la 
conflictivitat s'incrementés en un 23% respecte al període anterior.

n Aquest mes s'han presentat 40 expedients de regulació 
d'ocupació. I en el mateix període l'Autoritat Laboral n'ha 
autoritzat 38, 33 dels quals han estat expedients pactats.
En 27 expedients s'ha autoritzat l'extinció, la qual cosa ha 
afectat 595 treballadors.

n Pel que fa a les conciliacions individuals, en aquest mes se 
n'han resolt 8.222.

-

-

-

-
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INDICADORS DE RELACIONS LABORALS

1 Dades referents al mes de novembre del 2003.
2 Dades referents al mes d'agost del 2003, ja que són les últimes dades que es disposen a nivell nacional del Ministeri de Treball.
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INDICADORS DE SEGURETAT I SALUT LABORALS

OBSERVACIONS:

n Durant el mes de novembre del 2003, es van produir un total
de 28.445 accidents en jornada de treball, amb la qual cosa es
manté la tendència a la baixa de tot l’any, amb una variació del
10,8% respecte del mateix període de l’any anterior i una variació
de 16,6% respecte a l’octubre del 2003.

n Del total d’accidents, els accidents amb baixa han representat
la davallada més important amb un  21,2% , enfront un 11,9% de
disminució dels accidents sense baixa.

n No obstant això, malgrat el descens de l’accidentalitat total,
si analitzem les xifres amb més detall, s’observa que només han
baixat els accidents lleus en un 21,4% respecte del mes anterior,
que els greus han augmentat en un 8,5% i que els mortals s’han
mantingut.

n Per sectors d’activitat , si bé tots el sectors han baixat en
nombre absolut, el sector serveis és el que ha presentat un major
nombre de sinistres, 6.272 accidents (amb una variació del -24,6%
respecte al mes anterior), seguit del de la indústria  amb 4.414
(amb una variació del -20,3% respecte al mes d’octubre). Tant el
sector de la construcció com el de l’agricultura, tot i presentar en
nombre absoluts xifres més baixes, presenten un  percentatge de
variació menor -17,4% i -17,5% respectivament.

n Respecte als accidents in itinere,  s’han produït un 19,2%
menys que en el mes anterior. El descens més important ho l’han
presentat els accidents greus (un 45,7%), tot i que els mortals ha
augmentat en un 33%.

n En relació amb les malalties professionals, la reducció ha estat
d’un 11,5% respecte al mes anterior.

INDICADOR FONT VARIABLE ÀMBIT

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

Anterior Espanya 2 Var. Per.
Anterior

Total 13.809 -3.716 11.571 -212 73.721 6.913

Lleus 13.643 -3.728 11.456 -196 72.705 6.820

Greus 152 12 102 -16 910 74

AMB BAIXA PER
GRAVETAT 3/5

Mortals 14 0 13 0 106 19

Agricultura 226 224 -48 2.539 -38

Indústria 4.414 -1.447 3.358 77 17.730 2.750

Construcció 2.897 -614 2.325 -304 19.792 821

AMB BAIXA PER
SECTOR D'ACTIVITAT 3/5

Serveis 6.272 -1.607 5.664 -9 33.660 3.390

SENSE BAIXA Total 14.636 -1.982 12.665 602 62.977 860

Agricultura 180 -82 157 35 __ __

Indústria 5.426 -826 4.793 395 __ __

Construcció 2.442 -259 1.863 -313 __ __

ACCIDENTS EN
JORNADA DE

TREBALL

SENSE BAIXA PER
SECTOR

D'ACTIVITAT

3/5

Serveis 6.588 -815 5.852 485 __ __

Total 1.141 -272 931 -79 6.545 506

Lleus 1.114 -258 897 -64 __ __

Greus 19 -16 28 -9 __ __

ACCIDENTS IN
ITINERE 3/5

Mortals 8 2 6 -6 37 -10

Total 575 -75 349 54 1.531 275

Lleus 571 -78 349 55 __ __

Greus 4 3 0 -1 __ __

MALALTIES
PROFESSIONALS

AMB BAIXA
3/5

Mortals
0 0 0 0

__ __

Total 441 15 __ __ __ __

Barcelona 329 4 __ __ __ __

Girona 33 -1 __ __ __ __

Lleida 10 -20 __ __ __ __

INFRACCIONS
DE SEGURETAT
I CONDICIONS

DE SALUT EN EL
TREBALL

3/5

Tarragona 69 32 __ __ __ __

Núm. 0    febrer 2004

-48

1  Dades referents al mes de novembre del 2003.

2  La comparativa s'ha realitzat amb les dades dels mesos d'agost i setembre, ja que a nivell nacional al Ministeri de Treball encara no ha fet publiques les xifres del mes d'octubre.
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