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Nom de l'Indicador:

Incidència de la accidentalitat laboral en el sector servicis

Codi:

7306110

Tema:

Treball

Subtema:

Accidents de treball i malalties professionals

De�nició i forma de càlcul:

Quocient del nombre d'accidents laborals amb baixa durant l'any de referència en el sector dels serveis entre el nombre
d'a�liacions de treballadors a la Seguretat Social al sector dels serveis comptabilitzades a 31 de desembre de l'any de
referència.

Fonts de la Informació:

Subdirecció General d'Estadística. Ministeri de Treball i Seguretat Social

Periodicitat d'Actualització:

Anual

Unitats de mesura:

Expressat en tant per 1.000

Observacions i Interpretació:

L'estadística d'accidentalitat laboral procedeix d'una explotació especí�ca realitzada pel Ministeri de Treball i
Immigració, a partir de la informació arreplegada en els parts d'accidents de treball ocorreguts a treballadors d'empreses
situades a la ciutat de València. S'inclouen tant els accidents ocorreguts durant la jornada de treball com els succeïts
durant el temps de desplaçament utilitzat per a anar o tornar del treball (�in itinere�). Els treballadors a�liats són
treballadors en alta laboral i situacions assimilades (incapacitat laboral, suspensió per regulació d'ocupació, desocupació
parcial,...). Ha d'indicar-se que el nombre d'a�liats no es correspon necessàriament amb el de treballadors, sinó amb el
de situacions que generen obligació de cotitzar, per la qual cosa una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades
com a situacions de cotització tinga, ja siga per tindre diverses activitats en un mateix règim o en diversos. L'àmbit
territorial de referència del treballador a�liat és el domicili del compte de cotització per als treballadors per compte
d'altri i el de persona física per a la resta. La informació procedeix de l'explotació estadística del �txer d'a�liació dels
treballadors a la Seguretat Social, la gestió de la qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a
l'Institut Social de la Marina.


