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ABSENTISME LABORAL EN EL SECTOR
METALL CATALÀ
ENQUESTA DADES 2018

1)

TRETS DE L’EMPRESA

Sector d’activitat en el qual opera:
− Indústria metàl·lica bàsica

- Productes metàl·lics per al consum

− Maquinària no elèctrica

- Indústria auxiliar de l’automoció

− Maquinària i aparells elèctrics

- Material de transport

− Productes metàl·lics per a la indústria

- Altres ....................................................

Localització (municipi): ................................................................................................

Plantilla mitjana en 2018 (nombre de treballadors):
Homes ................ treballadors.
Dones ................. treballadors.
Total

Personal directe (producció) .............. treballadors.
Personal indirecte
.............. treballadors.
................. treballadors.

Jornada laboral teòrica anual per treballador:
2018 ....... hores per treballador

2)

ABSENTISME A L’EMPRESA 2018

Número total d’hores de treball perdudes per absentisme en 2018: ................... hores
Número total d’hores de treball perdudes per absentisme en 2018, segons gènere i categoria laboral:
Homes ................ hores.

Personal directe (producció) .............. hores.

Dones ................. hores.

Personal indirecte
Total

3)

.............. hores.

................. hores.

CAUSES DE L’ABSENTISME
% hores perdudes
Causes d’absentisme (% sobre el total d’hores perdudes):

2018

•

Malalties no laborals

......

•

Accidents no laborals

......

•

Malalties laborals

......

•

Accidents laborals

......

•

Permisos retribuïts

......

•

Permisos no retribuïts

......

•

Absències injustificades

......

•

Altres causes (activitat sindical, vagues, impuntualitat, assistències
en mútues, ....)

......

TOTAL

100

5)

EVOLUCIÓ RECENT DE L’ABSENTISME A L’EMPRESA
Quina ha estat l’evolució dels nivells d’absentisme de l’empresa en el periode 2014 2018
Ha augmentat.

Ha disminuït.

Es manté en el mateix nivell.

En el cas de reducció, indiqui els factors clau i/o tipus d'actuacions/mesures més
importants que han influit en aquest fet:
Millora de la comunicació
Flexibilitat d'horaris
Millora de la conciliació
Actuacions en la prevenció de riscos laborals
Incentius
Formació
Sensibilització sobre la problemàtica
Sol·licitud d'informes a les Mútues
Concienciació de la responsabilitat dels comandaments
Ús de les disposicions vigents
Col·laboració amb la representació sindical
Sancions (tipus):
Entorn econòmic
Altres ....................................................................................................................
..............................................................................................................................

Observacions: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ

Si desitja rebre els resultats de la present enquesta, agrairem ens faciliti la següent informació:
(OMPLIR LES DADES AMB LLETRA MAJÚSCULA)
Persona: ____________________________________________________________________________
Empresa: ___________________________________________________________________________
Adreça: ______________________________________________________________ C.P.: _________
Població: _______________________________________________ Província: ____________________
Tel : ____________________________________ e-mail: ____________________________________

Remetre a: CENTRE D’ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC (CEAM)
C/ Aragó, 208-210 Àtic – 08011 BARCELONA - Fax: 93.317 14 63
E-mail: ahernando@ceam-metal.es

