AJUDA INFORMES DE SINISTRALITAT

INFORME DE SINISTRALITAT
Acumulats per mes

• Descripció
Aquesta pantalla mostra l'Informe de Sinistralitat per a un CCC en
concret. Es mostren tant els acumulats per mes com els totals del CCC
seleccionat. També podrà entrar el camp “hores treballades”.
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• Empresa (1)
Secció informativa on es mostra el nom de l'empresa consultada. També
es mostrarà el CCC escollit.

• Informe de Sinistralitat (acumulats per mes) (2)
Aquests són els camps que es mostren per als acumulats per mes per a
un CCC en concret:
•
•
•
•
•

•

•

•

CCC: codi compte cotització.
Mitjana de Treballadors: és la mitjana de treballadors del període
proporcionada per la Tresoreria General de la Seguretat Social. Si
no es troba aquesta informació, apareixerà "---".
Hores Treballades: el sumatori de les hores treballades. Si hi ha
algun mes del període escollit que no té assignat les hores
treballades, en aquest camp apareixerà "---".
Nombre d'Accidents sense Baixa: estan comptabilitzats tots
aquells accidents sense baixa en què el dia de l'accident estigui
dins del període estudiat.
Nombre d'Accidents amb Baixa Al centre de treball: en aquest
camp es comptabilitzen tots aquells accidents amb baixa en què el
dia de la baixa estigui dins del període estudiat i que s'hagi marcat
en el comunicat d'accident que és “Al centre de treball habitual”.
Nombre de Dies de Baixa Al centre de treball: aquest camp
comptabilitza tots els dies de baixa que corresponguin al període
estudiat i que s'hagi marcat en el comunicat d'accident que és “Al
centre de treball habitual”.
Nombre d'Accidents amb Baixa In Itinere: en aquest camp es
comptabilitzen tots aquells accidents amb baixa en què el dia de la
baixa estigui dins del període estudiat i que s'hagi marcat en el
comunicat d'accident que és In Itinere.
Nombre de Dies de Baixa dels In Itinere: aquest camp
comptabilitza tots els dies de baixa que corresponguin al període
estudiat i que s'hagi marcat en el part d'accident que és In Itinere.
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•

•

•

•

•

•
•

•
•
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Nombre d'Accidents amb Baixa En desplaçament: en aquest
camp es comptabilitzen tots aquells accidents amb baixa en què el
dia de la baixa estigui dins del període estudiat i que s'hagi marcat
en el comunicat d'accident que és en Desplaçament.
Nombre de Dies de Baixa dels En Desplaçament: aquest camp
comptabilitza tots els dies de baixa que corresponguin al període
estudiat i que s’hagi marcat en el comunicat d'accident que és en
Desplaçament.
Nombre d'Accidents amb Baixa En Un altre Centre: en aquest
camp es comptabilitzen tots aquells accidents amb baixa en què el
dia de la baixa estigui dins del període estudiat i que s'hagi marcat
en el comunicat d'accident que és En Un altre Centre.
Nombre de Dies de Baixa dels En Un altre Centre: en aquest
camp comptarem tots els dies de baixa que corresponguin al
període estudiat i que s'hagi marcat en el comunicat d'accident que
és En Un altre Centre.
Nombre de casos de Risc durant embaràs o lactància (REL): en
aquest camp es comptabilitzen tots aquells casos amb baixa per
risc durant embaràs o lactància en què el dia de la baixa estigui
dins del període estudiat.
Nombre de Dies de baixa de Risc durant embaràs o lactància
(REL): en aquest camp comptabilitza tots els dies de baixa per Risc
durant embaràs o lactància que corresponguin al període estudiat.
Nombre de casos de Malalties professionals: en aquest camp es
comptabilitzen tots aquells casos amb baixa de Malalties
professionals en què el dia de la baixa estigui dins del període
estudiat.
Nombre de Dies de baixa de Malalties professionals: en aquest
camp comptabilitza tots els dies de baixa per Malalties
professionals que corresponguin al període estudiat.
Accidents Totals: és la suma de les diferents caselles de Nombre
d'Accidents de baixa anteriorment descrites.
Total Jornades Perdudes: és la suma de les diferents caselles de
nombre de dies de baixa anteriorment descrites.
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Índex de Gravetat: aquest índex està calculat sempre que tinguem
informat el camp Nombre d'hores treballades i és la fórmula
següent: (Nombre de Jornades Perdudes/ Nombre d'Hores
Treballades) * 1000. No es tenen en compte aquelles dades
referents als accidents In Itinere.
Índex d'Incidència: aquest índex es calcula si es té la mitjana de
treballadors. La fórmula que cal aplicar per calcular aquest índex
és: (Nombre total Accidents/ Nombre Mitjà de Treballadors) * 1000.
No es tenen en compte aquelles dades referents als accidents In
Itinere.
Índex Freqüència General: aquest índex, igual que el de Gravetat,
només es calcula en el cas que ens hagin introduït al sistema les
hores treballades del mes, i en aquest cas el càlcul és: (Nombre
d'Accidents/ Hores treballades) * 1000000. No es tenen en compte
aquelles dades referents als accidents In Itinere.
Índex Absència: aquest índex es calcula si es té la mitjana de
treballadors. Es calcula de la manera següent: (Nombre de dies de
baixa/ Nombre de treballadors) * 1000. No es tenen en compte
aquelles dades referents als accidents In Itinere.
Totals: es mostren els totals per al CCC seleccionat. El sumatori
de tots els mesos del període amb el recàlcul dels índexs.
Accions: prement el botó
podrà accedir al Informe Detallat del
període estudiat.
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Des d’aquesta secció podrà passar a la pantalla d'edició per introduir les
hores treballades amb el botó
.
La pantalla que apareixerà per entrar les hores treballades és la següent:

També tindrà accés a la generació d’informes en PDF
per a imprimir
i exportar les dades a EXCEL .

, generar el PDF

• Índexs CNAE (3)
Els índexs oficials publicats, segons l'any i l'activitat (CNAE) del CCC
escollit. També tornaran a sortir els índexs per aquest CCC escollit per
una comparativa més senzilla.

• Llegenda (4)
Es mostra la llegenda amb les diferents fórmules per calcular els índexs i
la nomenclatura utilitzada a la capçalera de les taules.
També podrà tornar a la pantalla anterior amb el botó

Índex ajuda Informes de Sinistralitat

.

