
PERCENTATGE DE VARIACIÓ D’ACCIDENTS
AMB BAIXA PER GRAVETAT. CATALUNYA

L’increment de l’afiliació de
treballadors al sistema de la
Seguretat Social al mes de
setembre a Catalunya ha
estat de 12.800 persones.

A Catalunya fins al mes de
setembre del 2004 hi ha 496
acords col·lectius vigents
d’àmbit d’empresa i 120
d’àmbit sectorial. La
diferència respecte al mes
d’agost ha estat d’un
augment de 38 acords
d’empresa i 12 acords de
sector.

L’índex de preus industrials de
Catalunya, amb un valor de
106,9 amb base 2000=100,
va créixer al setembre del 2004
un 3,0% respecte al mateix
mes de l’any anterior. El
creixement interanual més
intens el van registrar els preus
dels béns intermedis (4,2%),
seguit dels preus dels béns de
l’energia (4,1%) i els béns de
consum (2,5%).

A Catalunya, en el tercer
trimestre de l’EPA, les taxes
d’activitat, i d’ ocupació
augmenten en 0,17 i 0,53
punts, mentre que la taxa d’atur
disminueix en 0,37 punts. Al
conjunt d’Espanya,  el
comportament de les taxes
tendeix a ser similar. A l’octubre,
a Catalunya, el nombre de
contractes en l’agricultura, la
construcció i la indústria
disminueix el  34,94%,  el
13,60% i el 9,86%
respectivament. A Espanya, en
canvi, l’agricultura és el sector
que registra un major increment
de contractes.
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TAXES D’ACTIVITAT, OCUPACIÓ i ATUR. 2004 VARIACIÓ DELS CONTRACTES PER SECTORS
D'ACTIVITAT (setembre-octubre 2004)

ACORDS COL·LECTIUS. CATALUNYA

ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS (IPI).
Base 2000=100. CATALUNYA

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL.
CATALUNYA
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Les xifres globals mostren un
augment dels accidents lleus,
greus i mortals. Per àmbits
territorials, la demarcació de
Barcelona és la que
experimenta l’increment més
significatiu pel que fa a
accidents lleus i greus. Els
mortals experimenten un
increment significatiu a
Barcelona i Lleida. Per sectors
d’activitat tots els sectors han
presentat un major nombre
de sinistres en nombres
absoluts. El sector indústria
és el que presenta l’augment
més significatiu, el 88,9%.
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INDICADORS ECONÒMICS

INDICADORS BÀSICS MES: NOVEMBRE 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.
Nota: els valors corresponents a les diferents variables que es presenten en la taula poden experimentar variacions com a conseqüència
de les revisions que realitza la font de les dades quan procedeix a l’actualització periòdica de les mateixes.

FONT PERÍODE ÀMBITINDICADOR

Catalunya Var. Per. Espanya Var. Per UE
6

Var. Per
Anterior 7 Anterior 7 Anterior7

COMPTABILITAT
2/6

II Trimestre PIB pm. Taxa de  

TRIMESTRAL 2004 variació interanual (%).
2,7 0,3 2,6 -0,1 2,0 0,6

2/6 Octubre 2004 Índex de preus al consum1, 3 112,7 4,0 111,5 3,6 116,5VP 2,4VP

Índex general 106,9 3,0 108,6 4,6 106,68E 3,4E

Béns de consum 110,7 2,5 111,5 2,0

Béns de consum duradors - - - - 104,77E 0,8E

PREUS I SALARIS 2/6 Setembre 2004 Índex de preus industrials (IPRI). Béns de consum no duradors - - - - 107,13E 1,1E

Per destinació econòmica dels béns 2

Béns d’equipament 105,9 1,4 106,0 1,6 103,20E 0,9E

Béns intermedis 105,0 4,2 108,1 5,8 106,33E 5,0E

Energia 103,1 4,1 106,8 11,0 110,17E 7,0E

Nombre de societats mercantils 1.661,0 9,1 8.837,0 3,8 - -

Setembre /
1.484,0 -1,0 9.310,0 -7,0 - -

EMPRESES 2 Octubre 2004 Creació i dissolució de Capital (en milions d’euros) 133,8 24,5 532,0 -24,0 - -

societats mercantils 56,6 -70,1 911,2 43,5 - -

Dissolució de societats mercantils 95,0 -5,0 812,0 9,7 - -

109,0 7,9 855,0 -4,1 - -

Total 3.693,4 11,9 12.880,5 12,7 95.600,0 9,6

SECTOR Béns de consum 1.322,7 8,6 4.919,8 4,5 25.800,0 5,7

EXTERIOR 2 Juliol 2004 Exportacions (Milions d’euros). Béns de capital 459,6 21,0 1.738,5 24,1 20.000,0 7,0
Per destinació  econòmica dels béns

Béns intermedis 1.911,1 12,2 6.222,2 16,9 45.400,0 12,1

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

Índex general 63,5 8,4 73,4 5,5 101,85E 1,5E

Béns de consum 70,6 7,3 80,7 5,1 - -

Béns de consum duradors - - - - 87,40E -1,1 E

2/6 Agost 2004 Índex de producció industrial (IPI). 2, 4 Béns de consum no duradors - - - - 102,06E 0,5E

Béns d’equipament 38,9 16,5 48,6 6,1 103,16E 4,3E

Béns intermedis 60,9 6,5 68,3 7,9 103,10E 3,1E

Energia 107,7 9,5 109,8 1,8 106,57E -0,3E

INDÚSTRIA
Indicador de clima industrial -3,9 0,7 -2,1 2,3 -3,0 6,0

-3,0 -0,3 -2,4 1,1 -2,0 6,0

Cartera de comandes -6,1 7,3 -5,8 3,7 -12,0 14,0

-6,8 0,5 -5,1 5,3 -11,0 11,0

Setembre /
Estoc de productes acabats 10,3 3,0 13,9 4,6 8,0 -2,0

2/6 Octubre 2004 Indicador de clima industrial (ICI). 5 9,7 0,8 11,9 2,0 7,0 -3,0

Tendència de la producció 4,7 -2,1 13,3 7,6 10,0 1,0

7,6 -0,4 9,7 0,7 11,0 3,0

Béns d’inversió 0,3 2,9 3,7 6,0 - -

2,5 8,4 3,7 5,0 - -

Béns intermedis -7,1 -0,2 -4,7 3,3 - -

-6,3 2,8 -2,0 7,0 - -

Béns de consum -2,8 0,3 -2,7 -1,0 - -

-2,3 8,8 -7,0 -8,7 - -

Total 5.594,8 11,0 30.189,8 8,2 - -

5.186,5 12,0 31.206,0 9,1 - -
2 Gener / Tràfic de mercaderies Aeroports 5,2 -3,0 44,0 0,2 - -

6,1 8,3 49,8 7,4 - -

SERVEIS

Febrer 2004 (Milers de tones). Aeroports i ports
Ports 5.589,6 11,1 30.145,8 8,2 - -

5.180,4 12,0 31.156,2 9,1 - -

Total 1.518,7 3,4 10.992,0 8,1 - -
2 Gener / Trànsit de passatgers. 1.722,6 10,9 11.943,2 14,9 - -

Aeroports 1.487,0 3,8 9.783,6 7,4 - -

1.681,8 10,6 10.820,3 15,6 - -Febrer 2004 Aeroports i ports
Ports 31,7 -9,8 12.084,4 13,9 - -

40,8 24,2 1.122,9 8,7 - -

CONSTRUCCIÓ 2 Març 2004
Habitatges en construcció Habitatges en construcció 10.016,0 16,2 69.113,0 16,1 - -

(visats d’obra) Habitatges acabats 6.919,0 26,7 44.319,0 12,7 - -

VARIABLE
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OBSERVACIONS:

n Producte Interior Brut (PIB)
Al segon trimestre de l’any 2004, el producte interior brut (PIB) de
Catalunya a preus constants, corregit d’efectes estacionals i de
calendari, va augmentar un 2,7% respecte al mateix període de
l’any anterior. Per sectors, destaquen els creixements interanuals del
3,2% del VAB de la construcció i el 2,8% dels serveis, seguit del
2,2% del VAB de la indústria. Quant al VAB de l’agricultura, va expe-
rimentar un decreixement del 3,1%. A Espanya, la variació inter-
anual va ser del 2,6%.

n Índex de preus al consum (IPC)
L’IPC de Catalunya, amb la base 2001=100, va experimentar una
variació del 1% a l’octubre del 2004 respecte al mes anterior, i va
pujar un 4% respecte a l’octubre del 2003. Amb aquests registres,
la variació acumulada durant l’any 2004 ha estat de 3,3 punts. En
termes mensuals, el grup més inflacionista va ser el de vestit i calçat
(9,3%), junt amb l’ensenyament (2,2%), seguit dels transports
(1,2%). En termes interanuals, es van reduir els preus del grup d’es-
barjo i cultura (-1,3%) i de les comunicacions i dels hotels, cafès i
restaurants (0,1%). Els augments de preus més intensos es van
donar en els grups de transport (9,3%), begudes alcohòliques i
tabac (5,3%), hotels, cafès i restaurants i vestit i calçat (4,6%) i
habitatge (4,5%). L’IPC d’Espanya va incrementar-se l’1% en termes
mensuals i el 3,6% interanual.

n Índex de Preus Industrials (IPRI)
L’índex de preus industrials de Catalunya, amb un valor de 106,9
amb base 2000=100, va créixer al setembre del 2004 un 3,0% res-
pecte al mateix mes de l’any anterior. Per grans sectors industrials, i
respecte al setembre anterior, el creixement més intens el van regis-
trar els preus dels béns intermedis (4,2%), seguit dels preus dels
béns de l’energia (4,1%) i els béns de consum (2,5%). L’IPRI
d’Espanya va augmentar un 4,6% en termes interanuals.

n Creació i dissolució de societats mercantils
Les societats mercantils creades a Catalunya van ser 1.484 a l’octu-
bre del 2004, quantitat que representa una disminució de l’1% res-
pecte a l’octubre de l’any anterior. El capital social d’aquestes
empreses va disminuir el 70,1% en termes interanuals. El nombre de
dissolucions va disminuir, també en termes interanuals, el 7,9%. Al
conjunt d’Espanya, durant el mes de d’octubre del 2004, es va pro-
duir una disminució en el nombre de societats mercantils creades del
7% respecte al mateix mes de l’any anterior. Entre els mesos de
gener i octubre del 2004, el nombre de societats mercantils ha cres-
cut el 8% a Catalunya i el 8,5% a Espanya.

n Exportacions
Les exportacions catalanes, amb un valor de 3.693,4 milions
d’euros el mes de Juliol de l’any 2004, van augmentar l’11,9% en

relació amb el mateix mes de l’any anterior, i les espanyoles van
augmentar el 12,7%. Per destinació econòmica dels béns, a
Catalunya les vendes de béns de capital van ser les que van regis-
trar un major ascens interanual (21%). Entre els mesos de gener
i juliol del 2004, les exportacions catalanes han augmentat el
3,8%, mentre que les espanyoles han registrat una variació acu-
mulada del 5,9%.

n Índex de Producció Industrial (IPI)
L’índex de producció industrial (IPI) de Catalunya, amb un valor de
63,5 el mes d’agost del 2004, va augmentar el 8,4% en relació amb
el mateix mes de l’any anterior. Per grans sectors industrials, l’incre-
ment més important es va donar en els béns d’equipament (16,5%),
seguit de l’energia (9,5%), els béns de consum (7,3%) i els inter-
medis (6,5%). A Espanya, la producció industrial el mes d’agost va
augmentar el 5,5% en relació amb l’agost de l’any anterior.

n Indicador de clima industrial
L’indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya va assolir a l’octu-
bre del 2004 un valor de -3. Aquest registre se situa 0,9 punts per
sobre del corresponent al mes anterior i és 0,3 punts inferior 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 la ten-
dència de la producció així com una disminució de la cartera de
comandes. Per destinació econòmica dels béns, respecte a l’octubre
del 2003, augmenta la confiança en els béns d’inversió, mentre que
disminueix en els de consum i intermedis. A Espanya, l’ICI es va
situar a -2,4, és a dir, 0,3 punts per sota del mes anterior i 1,1 punts
per sobre del mes d’octubre del 2003.

n Tràfic de mercaderies i passatgers (aeroports i ports)
El tràfic de mercaderies (mesurat en tones) als ports de Catalunya
va augmentar al febrer del 2004 un 12% respecte al mateix mes
de l’any 2003. A Espanya, l’increment es va situar en el 9,1%. El
tràfic de mercaderies als aeroports catalans va augmentar un
8,3% en relació amb el febrer anterior, mentre que a l’Estat espan-
yol va augmentar el 7,4%. Al febrer del 2004, el trànsit de pas-
satgers als aeroports catalans i espanyols es va incrementar, en
termes interanuals, el 10,6% i el 15,6% respectivament. El trànsit
de passatgers en els ports catalans i en els de la resta d’Espanya
va registrar un augment  interanual del 24,2% i del 8,7% respec-
tivament.

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 aca-
bats 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.
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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 i taxa d’atur de setembre 2004. La resta d’indicadors són referits a l’any 2003.
4 La taxa d’activitat, d’ocupació i la taxa de parcialitat s’han obtingut d’Eurostat a partir de l’enquesta de forces de treball del primer trimestre del 2004.
5 En les dades de la UE el sector de la construcció està inclòs dins la indústria
6 Per a Catalunya i Espanya, el nombre d’ocupats per sector fa referència a població de 16 i més anys
7 Per a la UE, els trams són: menors de 24 i entre 25 i 75 anys

OBSERVACIONS:

n En l’EPA del tercer trimestre de l’any 2004, la taxa d’activitat
augmenta tant a Catalunya (0,17 punts) com a Espanya (0,42
punts), un increment que és lleugerament superior en els homes. La
taxa d’activitat catalana (75,50%) se situa en 5,76 punts per sobre
la taxa espanyola; aquesta diferència esdevé superior si es compara
amb la taxa d’activitat femenina a Catalunya (65,60%), que se situa
8 punts per sobre l’estatal en relació amb el trimestre anterior.

n La taxa d’ocupació a Catalunya (68,70%) i a Espanya (62,35%)
ha augmentat en el tercer trimestre en 0,35 i 0,65 punts respectiva-

ment. Pel que fa al nivell europeu, la UE-15 i la UE-25 se situen amb
una taxa d’ocupació de 64,10% i 62,60% respectivament, a partir dels
resultats de l’enquesta de forces de treball del primer trimestre del
2004, publicats a Eurostat.

n La taxa d’atur a Catalunya ha experimentat un descens de 0,37
punts en relació amb el segon trimestre de l’EPA, fins a situar-se en
8,90%. La taxa d’atur en el conjunt de l’Estat també baixa (0,4
punts) i se situa en 10,59%. A Catalunya, aquesta davallada ha estat
més intensa en els homes, mentre que a Espanya ho fa en les dones.
La taxa d’atur europea (UE-15 i UE-25) ha davallat en 0,1 punts, i se
situa en 8% i 9% respectivament en relació amb el període anterior.

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

Total 3.188,1 8,7 19.167,4 136,6 185.326,5 1.073,0 - -

1/2/6 3r. Trimestre 2004 Actius1 (en milers)
sexe

Homes 1.808,3 4,5 11.296,1 91,9 104.301,8 244,6 - -

Dones 1.379,8 4,2 7.871,5 44,9 81.026,2 829,2 - -

Total 2.901,4 16,7 17.136,8 197 170.896,3 346,2 - -

sexe
Homes 1.681,9 12,2 10.402,1 95 96.869,4 -217,4 - -

1/2/6 3r. Trimestre 2004 Ocupats1 (en milers)

Dones 1.219,5 4,5 6.734,9 102,1 74.028,4 564,4 - -

sector5,6

Agricultura 71,3 1,8 895,4 -13,5 6.835,8 -156,7 - -

Indústria 723,7 5,4 3.104,5 13,4 42.040,4 -596,6 - -

Construcció 307,1 1,5 2.072,2 12,3 - - - -

Serveis 1.818,5 5,9 11.168,3 178,1 122.019,9 1.099,9 - -

Desocupats1

Total 286,7 -7,9 2.030,6 -60,3 14.430,2 726,8 19.261,8 542,9

1/2/6 3r. Trimestre 2004 (en milers) sexe
Homes 126,3 -7,8 893,9 -3,2 7.432,4 462,0 9.921,5 350,2

Dones 160,4 -0,2 1136,6 -57,2 6.997,8 264,8 9.340,2 192,6

Total 209.878 183 1.648.972 30.557 14.507 -127,2 19.217 -94,6

sexe
Homes 90.267 505 662.358 13.075 7.101 -372,9 9.393 -464,9

Dones 119.611 -322 986.614 17.482 7.406 245,7 9.823 370,3

edat7
Menors de 25 anys 28.111 555 242.863 7.509 3.414 -1,8 4.579 15,1

3/4/6 Octubre 2004 Atur Registrat De 25 anys i més 181.767 -372 1.406.109 23.048 11.093 -125,4 14.638 -109,7

sector

Agricultura 1.592 64 38.797 1.906 - - - -

Indústria 49.235 -1.455 245.339 320 - - - -

Construcció 18.929 -516 179.380 -101 - - - -

MERCAT DE Serveis 124.010 2.704 966.639 27.796 - - - -

TREBALL Total 75,50 0,17 69,74 0,42 70,00 -0,2 69,20 -0,2

1/2/6 3r. Trimestre 2004 Taxa activitat1

sexe
Homes 85,30 0,19 81,86 0,57 78,10 -0,5 77,00 -0,5

Dones 65,60 0,13 57,51 0,26 62,00 0,3 61,50 0,2

Total 68,70 0,35 62,35 0,65 64,10 -0,40 62,60 -0,50

1/2/6 3r. Trimestre 2004 Taxa ocupació1

sexe
Homes 79,30 0,52 75,38 0,60 71,90 -1,00 70,00 -1,00

Dones 58,00 0,17 49,21 0,69 56,30 0,10 55,20 0,00

Total 8,90 -0,37 10,59 -0,40 8,00 -0,10 9,00 -0,1

1/2/6 3r. Trimestre 2004 Taxa atur1

sexe
Homes 6,90 -0,53 7,91 -0,10 7,30 -0,10 8,20 -0,10

Dones 11,60 -0,07 14,44 -0,81 9,00 0,0 9,90 -0,10

Total 22,36 0,66 31,21 0,85 - - - -

1/2/6 3r. Trimestre 2004 Taxa temporalitat
sexe

Homes 20,74 0,64 29,21 0,83 - - - -

Dones 24,43 0,73 34,07 0,86 - - - -

Total 8,60 -0,10 8,50 -0,15 18,60 0,9 16,60 0,7

1/2/6 3r. Trimestre 2004 Taxa parcialitat
sexe

Homes 3,20 0,28 2,84 0,13 7,10 0,2 6,90 0,2

Dones 16,10 -0,56 17,24 -0,64 33,50 1,5 29,00 1,0

Total 8,90 -0,37 10,59 -0,40 8,10 0,40 9,10 0,0

1/2/6 3r. Trimestre 2004 Taxa atur1

sexe
Homes 6,90 -0,53 7,91 -0,10 7,40 0,40 8,30 0,20

Dones 11,60 -0,07 14,44 -0,81 9,00 0,0 10,00 0,20

Total 22,36 0,66 31,21 0,85 - - - -

1/2/6 3r. Trimestre 2004 Taxa temporalitat
sexe

Homes 20,74 0,64 29,21 0,83 - - - -

Dones 24,43 0,73 34,07 0,86 - - - -

Total 8,60 -0,10 8,50 -0,15 18,6 0,4 - -

1/2/6 3r. Trimestre 2004 Taxa parcialitat
sexe

Homes 3,20 0,28 2,84 0,13 6,8 0,2 - -

Dones 16,10 -0,56 17,24 -0,64 34,0 0,5 - -

VARIABLE ÀMBITINDICADORPERÍODEFONT
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OBSERVACIONS:

n Durant el mes d’octubre, les ofertes de treball gestionades pel Servei
Públic d’Ocupació han augmentat lleugerament  (0,06%), mentre que
a Espanya han disminuït (2,41%) en relació amb el mes de setembre.

En l’anàlisi per sectors d’activitat, a Catalunya el nombre d’ofertes baixa
en tots els sectors (cal fer esment de l’agricultura, que pateix un descens
del 37,59%), excepte en els serveis. En canvi, al conjunt d’Espanya, la
indústria (-20,95%) i els serveis (-2,58%) representen els únics sectors
on davallen el nombre d’ofertes respecte al mes anterior

OBSERVACIONS:

n Aquest mes d’octubre, el nombre de contractes registrats ha
augmentat a Catalunya (0,06%) i, per contra, a Espanya (-0,25%)
han disminuït respecte al mes de setembre. Aquest descens del
nombre ha afectat exclusivament els homes. Pels diferents grups
d’edat, els contractes efectuats han davallat en els menors de 20
anys i en els majors de 45 anys, tant a Catalunya com a Espanya. Per

sectors d’activitat, l’agricultura pateix un descens important de
contractes (34,94%), mentre a Espanya augmenta en un 21,11% en
relació amb el període anterior.

n El mes d’octubre, el percentatge de contractació indefinida ha
augmentat a Catalunya amb més intensitat que a la resta de l’Estat
(0,53 i 0,32 punts respectivament).

Var. Per. Var. Per.

Catalunya Anterior % Var. Espanya Anterior % Var.

Total 55.236 34 0,06% 191.822 -4.741 -2,41%

Agricultura 171 -103 -37,59% 20.885 1.134 5,74%

Ofertes gestionades 4 Octubre 2004 Ofertes
sector

Construcció 1.709 -470 -21,57% 23.987 707 3,04%

per l’SPEE (INEM)* Indústria 2.229 -337 -13,13% 11.299 -2.995 -20,95%

Serveis 51.127 944 1,88% 135.651 -3.587 -2,58%

INDICADOR VARIABLEFONT PERÍODE ÀMBIT

Var. Per. Var. Per.

Catalunya Anterior % Var. Espanya Anterior % Var.

Total 232.647 149 0,06% 1.472.055 -3.700 -0,25%

sexe
Homes 118.014 -3.353 -2,76% 791.947 -29.720 -3,62%

Dones 114.633 3.502 3,15% 680108 26.020 3,98%

<=19 19.660 -947 -4,60% 101.329 -8.660 -7,87%

>19<=24 56.421 2.536 4,71% 323.192 4.457 1,40%

CONTRACTACIÓ 3/4 Octubre 2004 Contractes edat >=25<30 51.012 887 1,77% 319.025 3.069 0,97%

REGISTRADA >=30<45 77.740 -1.368 -1,73% 525.652 -779 -0,15%

>=45 27.814 -959 -3,33% 202.857 -1.787 -0,87%

Agricultura 3.383 -1.817 -34,94% 164.009 28.585 21,11%

sector
Construcció 24.133 -3.798 -13,60% 208.267 -30.442 -12,75%

Indústria 20.826 -2.279 -9,86% 114.742 -19.613 -14,60%

Serveis 184.305 8.043 4,56% 985.037 17.770 1,84%

% Indefinits Total 12,61 0,53 - 8,68 0,32 -

INDICADOR VARIABLEFONT PERÍODE ÀMBIT

* A partir del mes d’abril les ofertes gestionades pel SOC s’obtenen de les dades facilitades per l’SPEE.
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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 de setembre del 2004 s’ha
incrementat en 12.800 persones respecte al mes d’agost a Catalunya,
i a la totalitat de l’Estat s’ha incrementat en 70.800 persones.

n 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 setembre i amb efectes
econòmics per a l’any 2004 han estat de 616, en què s’han
incrementat 50 convenis respecte al mes d’agost. Respecte al mes
d’agost, es produeix un increment de 5.814 treballadors afectats per
acords d’empresa i de 161.501 treballadors afectats per acords de
sector. L’increment salarial pactat al mes de setembre a Catalunya
per als convenis d’empresa ha estat del 2,32%. En els convenis de
sector l’increment pactat ha estat del 3%.

INDICADOR VARIABLE ÀMBITFONT PERÍODE PERÍODE ÀMBIT

Var. Per. Var. Per. Var. Per.

Catalunya Ant.1 Espanya Ant.1 Catalunya Ant.1

AFILIACIÓ A LA
5 Setembre 2004 Total règims 3.083.900 12.800 Setembre 2004 17.143.800 70.800 - -SEGURETAT SOCIAL

Nombre d’acords 496 38 2.540 214 - -

Treballadors afectats 141.124 5.814 683.400 34.200 - -

Acords col·lectius Increment salarial 2,32 0,01 2,46 0,00 - -
3/5 Setembre 2004 d’empresa

Increment salarial pactat Setembre 2004

en acords amb 2,41 0 - - - -
NEGOCIACIÓ clàusula de revisió
COL·LECTIVA

Còmput anual mitjà d’hores 1.590,39 5,89 1.706,80 2,00 - -

Nombre d’acords 120 12 901 102 - -

Treballadors afectats 1.098.479 161.501 6.064.300 744.500 - -

Acords col·lectius
Increment salarial 3,00 -0,05 2,95 -0,01 - -

3/5 Setembre 2004 de sector Increment salarial
Setembre 2004pactat en acords

amb clàusula de revisió

2,90 -0,06 - - - -

Còmput anual mitjà

d’hores 1.770,46 0,39 1.762,90 0,10 - -

Vagues desenvolupades 8 1 73 -57 18 -2

Treballadors participants 950 745 9.646 -134.778 2.254 -4.051

CONFLICTIVITAT 3/5 Setembre 2004 Jornades perdudes 1.149 331 Juliol 2004 18.039 -358.039 3.136 -13.255

Tancaments patronals 0 0 - - 0 0

Treballadors afectats 0 0 - - 0 0

Expedients resolts 23 -21 291 -65 - -

Treballadors afectats 475 -409 3.626 -944 - -

Total expedients
autoritzats

22 -16 283 -48 - -

Treballadors afectats 463 -299 3.549 -553 - -

Expedients pactats 21 -12 243 -24 - -

EXPEDIENTS Treballadors afectats 453 -240 2.252 -1.107 - -

DE REGULACIÓ 3/5 Setembre 2004 Expedients Expedients no pactats 1 -4 Setembre 2004 40 -24 - -
D’OCUPACIÓ autoritzats

Treballadors afectats 10 -59 1.297 554 - -

Expedients de suspensió 3 -5 89 -46 - -

Treballadors afectats 39 -226 1.837 245 - -

Expedients de reducció 0 0 9 8 - -

Treballadors afectats 0 0 183 176 - -

Expedients d’extinció 19 -11 185 -10 - -

Treballadors afectats 424 -73 1.529 -974 - -

Nombre de

CONCILIACIONS
conciliacions

49 42 23 -38 7 -76

COL·LECTIVES
3/5/7 Setembre 2004

Empreses afectades 49 42 Agost 2004 22 -85 7 -272

Treballadors afectats 8.440 8.163 13.266 -172.904 277 -13.189

Per acomiadament 3.344 2.185 7.602 -4.388 1.159 -2.299

CONCILIACIONS
Per sanció 176 110 535 -320 66 -128

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

2.625 1.703 Agost 2004 6.967 -5.664 922 -2.113

Altres 323 45 2.010 -2.048 278 -389



n Conflictivitat
Pel que fa a la conflictivitat laboral a Catalunya, al mes de setembre
s’han realitzat 8 vagues, 1 menys que al mes d’agost. Malgrat el
descens del nombre de vagues, hi ha hagut un augment de 745
treballadors participants i de 331 jornades perdudes. A la totalitat de
l’Estat, al mes de juliol, s’han produït 73 vagues, 57 menys que en el
mes anterior, els treballadors participants han estat 9.646 i les jornades
perdudes 18.039.

n Expedients de regulació d’ocupació
Al mes de setembre s’han autoritzat a Catalunya 22 expedients de
regulació d’ocupació que han afectat 463 treballadors. D’aquests
expedients 21 han estat pactats prèviament entre l’empresa i els
treballadors. Dels expedients autoritzats, en 19 expedients es va
autoritzar l’extinció de les relacions laborals i va afectar 424
treballadors, en 3 expedients es va autoritzar la suspensió de les
relacions laborals i va afectar 39 treballadors. Pel que fa al conjunt
de l’Estat, al mes de setembre es van autoritzar 283 expedients que

van afectar 3.549 treballadors, dels quals 185 varen ser d’extinció i
van afectar 1.529 treballadors, i 89 van ser expedients de suspensió
que van afectar 1.837 treballadors.

n Conciliacions
De les 49 conciliacions col·lectives dutes a terme al mes de
setembre a Catalunya, 12 han estat realitzades per l’autoritat
laboral i han afectat 4.323 treballadors i 37 les ha dut a terme el
Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) i han afectat 4.117
treballadors. D’altra banda, s’han realitzat 6.468 conciliacions
individuals, 3 de les quals han estat realitzades pel TLC. Pel que fa
als motius de les conciliacions individuals, s’han resolt 3.344
expedients per acomiadament, 176 expedients per sanció, 2.625
expedients per reclamació de quantitat i 323 expedients per altres
motius. En aquesta entrega s’han actualitzat les dades estatals
sobre conciliacions tant col·lectives com individuals, en què s’ha
passat de les últimes dades disponibles del mes de maig a les dades
actualitzades al mes d’agost.
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INDICADORS DE SEGURETAT I SALUT LABORALS

Var. Per. Espanya Var. Per. 

Catalunya Anterior1 juliol Anterior1

Total 13.651 4.244 79.510 -3.840

Lleus 13.479 4.191 78.438 -3.838
3/5 Setembre 2004

AMB BAIXA

Greus 153 40 989 8PER GRAVETAT

Mortals 19 13 83 -10

Agricultura 241 53 - -

ACCIDENTS EN 3/5 Setembre 2004
AMB BAIXA Indústria 4.391 2.066 - -

JORNADA DE TREBALL
PER SECTOR

Construcció 2.755 875 - -
D’ACTIVITAT

Serveis 6.264 1.250 - -

3/5 Setembre 2004 SENSE BAIXA Total 13.660 2.232 65.059 -9.267

Agricultura 197 54 - -

3/5 Setembre 2004 SENSE BAIXA Indústria 4.906 1.025 - -
PER SECTOR 

Construcció 2.286 423 - -
D’ACTIVITAT

Serveis 6.271 730 - -

Total 1.645 646 8.024 -119

ACCIDENTS Lleus 1.601 631 - -
IN ITINERE 3/5 Setembre 2004

Greus 42 15 - -

Mortals 2 0 33 10

Total 518 197 1.963 -143

Lleus 517 196 - -

MALALTIES 3/5 Setembre 2004 AMB BAIXA Greus 1 1 - -
PROFESSIONALS

Mortals 0 0 - -

3/5 Setembre 2004 SENSE BAIXA Total 83 29 422 26

INFRACCIONS DE

Total 256 110 - -

Barcelona 193 114 - -
SEGURETAT I

3/5 Setembre 2004 Girona 5 -6 - -
CONDICIONS DE SALUT

Lleida 13 -18 - -EN EL TREBALL

Tarragona 45 20 - -
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OBSERVACIONS:

n Durant el mes de setembre es van produir un total de 27.311
accidents en jornada de treball. Aquestes xifres representen un
augment del 31,08% en relació amb el mes d’agost, mes que es
caracteritza per una reducció molt significativa de l’activitat laboral.
Els accidents amb baixa són els que han experimentat l’increment més
significatiu, el 45,1%, davant els accidents sense baixa, el 19,5%.

n Pel que fa als accidents lleus, aquests han experimentat un
augment del 45,1%. La província de Barcelona és la que
experimenta l’increment d’incidències més important, el 66,6%, a la
resta de demarcacions l’augment és més moderat, Lleida (9,%),
Girona (4,%) i finalment Tarragona (3,9%). En una anàlisi més
detallada s’observa que els accidents lleus augmenten en tots els
sectors en les demarcacions de Barcelona i Lleida, mentre que
Girona  hi ha una disminució de sinistres en els sectors agrícola 
(-7,6%) i de serveis (-4,7%), a Tarragona també hi ha una reducció
del nombre de sinistres en el sector serveis (-9,1%).

n D’altra banda, els accidents greus han augmentat el 35,4%
respecte al mes d’agost. No obstant això, per demarcacions hi ha
variants remarcables.Així com a la demarcació de Barcelona l’increment
és rellevant, el 82,5%, a Lleida enregistra una reducció del -58,3%,
Girona del -17,6% i Tarragona del -9,5%. Pel que fa al nombre
d’accidents mortals, s’ha passat dels 6 del mes d’agost als  19 d’aquest
mes, la qual cosa representa un augment del  216,6%.

n En l’anàlisi  per sectors d’activitat, tots els sectors han presentat
un major nombre de sinistres en nombres absoluts,. El sector
indústria és el que presenta l’augment més important de sinistres,
2.066 menys en total (amb una variació del 88,9% respecte el mes
anterior), seguit de serveis amb un increment de 1.250 sinistres
(amb una variació de 24,9%), la construcció amb un increment de
875 sinistres (amb una variació de 46,5%) , l’agricultura amb 53
sinistres més i una variació del 28,2%, respecte al mes anterior.

n Pel que fa als accidents sense baixa, l’increment ha estat  de
2.232 amb una variació  del 19,5%. Tots els sectors presenten xifres
més altes que el mes anterior. L’increment més significatiu el
presenta el sector agricultura amb el 37,8%, seguit del sector de la
indústria (amb una variació  de 26,4%), del sector de la construcció
(amb una variació del 22,7%), i del sector serveis (amb una variació
del 13,2%).

n Durant el mes de setembre els accidents in itinere van augmentar
en el 64,7% en relació amb el mes anterior. Pel que fa als accidents
lleus l’increment ha estat del 65,1%. La demarcació de Barcelona va
notificar 533 accidents lleus més, que representa un augment del
74,8%. D’altra banda, els accidents greus, també experimenten un
augment del 55,5% respecte al mes anterior. Per demarcacions,
Barcelona és en la que experimenta l’increment més important, el
83,3%, seguida de Girona amb una variació del 40%, Tarragona
experimenta una reducció del – 50%, i en canvi, la demarcació de
Lleida  no n’enregistra cap i manté la tendència del mes anterior. Pel
que fa als accidents mortals, en el decurs del mes de setembre s’han
registrat dos accidents mortals, els mateixos que el mes anterior.

n Les malalties professionals amb baixa reflecteixen un increment
en conjunt del 61,4% respecte del mes anterior. La demarcació de
Barcelona és la que experimenta l’augment més significatiu, el
95,8%%, seguida de Girona (amb una variació del 66,6%% respecte
al mes anterior). Lleida presenta una disminució del -32,2%, i
Tarragona no experimenta cap variació en el nombre de notificacions
en relació amb el mes anterior.

n D’altra banda, les malalties professionals sense baixa també
experimenten un increment del 53,7% respecte del mes anterior.
Barcelona ha enregistrat 29 incidències (amb una variació del
96,67%),Tarragona també enregistra nou incidències més que al
mes d’agost  (amb una variació del 150%); altrament, Lleida  té una
variació del -10% i Girona no enregistra cap incidència.

 


