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Introdución  
 
 
Os accidentes de tráfico teñen un peso importante dentro da estatística de sinistralidade laboral; a 
redución nos últimos anos do número de vítimas neste tipo de accidentes non se reflicte na sinis-
tralidade viaria laboral que segue a medrar.  
 
Este estudo ten como obxectivo dar unha visión máis polo miúdo dos accidentes laborais aconte-
cidos en, ou por causa dun medio de transporte terrestre, de xeito que se poidan extraer 
conclusións efectivas para a súa prevención e redución. 
 
 
Estes accidentes laborais que non adoitan ser obxecto dunha análise específica nos datos perió-
dicos sobre sinistralidade laboral, non só inclúen os sufridos por aqueles profesionais cuxa 
xornada laboral transcorre na súa totalidade ou nunha parte importante na estrada (transportistas, 
condutores de autobuses, comerciais, etc.) se non tamén aqueles que acontecen no traxecto nor-
mal entre o lugar de traballo e o domicilio e viceversa e que se denominan accidentes "in itinere".  
 
 
Partindo da importancia numérica destes accidentes, e de que unha parte moi importante dos ac-
cidentes "in itinere" son tamén de tráfico, polo uso tan masivo que teñen os medios de transporte 
na sociedade actual; e tamén da súa gravidade (o número de accidentes mortais nas estatísticas 
da D.X.T. indican son unha das principais causas de mortalidade no conxunto do estado), é nece-
sario cuantificar coa maior precisión posible a canto ascenden os accidentes laborais de tráfico e 
buscar aqueles aspectos que poidan ter maior incidencia en que acontezan, para achar as medi-
das preventivas máis eficaces para diminuílos.  
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Metodoloxía 
 
Para a realización deste estudo, os datos obtivéronse mediante descargas do sistema Delt@ dos 
partes de accidente de traballo acontecidos en Galicia e con data de baixa no ano 2010 e daque-
les do mesmo ano e ámbito cuxo valor na sección que se refire ao "Lugar do accidente" indica que 
foi un accidente de tráfico. En ambos conxuntos de datos incluíronse os accidentes en xornada 
laboral e os acontecidos "in itinere", é dicir, os que suceden no itinerario de ida e volta ao traballo, 
utilizándose sobre ambos os dous conxuntos de datos unha ferramenta informática propia para o 
seu tratamento. Estes accidentes foron notificados segundo se establece na Orde TAS/296/2002 
de 19 de novembro. 
 
Para o manexo e análise dos datos utilizouse o programa SPSS ® polas facilidades que propor-
ciona tanto no manexo de grandes volumes de datos e a análise estatística, complementada co 
programa de folla de cálculo Excel ® para a realización de gráficos. 
 
As variables que se utilizaron para a agrupación e análise son as seguintes: 
 
 

• Lugar: Como lugar en que acontece o accidente pódense indicar 4 localizacións: No centro 
de traballo habitual, en desprazamento, "in itinere", noutro centro de traballo. Para obter 
unha maior representatividade e coherencia dos datos recorreuse en varios resultados a 
agrupar en só dúas categorías: "in itinere" e en xornada (que inclúe ás outras tres locali-
zacións). 

 
• Sexo: home, muller.  

 
• Gravidade: codificado nos partes con 4 valores en función da gravidade, dende 1-leve a 4-

mortal, agrupándose nas estadísticas os accidentes graves e moi graves nunha mesma 
categoría.  

 
Estas tres variables anteriores utilizáronse de forma transversal ás demais cando se conside-
rou útil para extraer conclusións. 
 
• Idade: nos partes de accidente a idade do traballador accidentado dedúcese coas datas do 

accidente e coa de nacemento do traballador, como obter un rango de valores tan grande 
usando os valores en anos non achega valor á análise, agrupáronse as idades en tramos 
do xeito seguinte: de 16 a 17, de 18 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 39, de 40 a 44, 
de 45 a 49, de 50 a 54, de 55 a 59, de 60 a 64 e de 65 ou máis, non habendo traballadores 
menores de 16 anos. 

 
• Sectores de actividade económica: agrúpanse nos cinco sectores de actividade económica 

habituais nas estatísticas e estudos sociolaborais en Galicia, a saber: agricultura, pesca, 
industria, construción e servizos, utilizando o código CNAE-2009 de Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas establecida polo R.D. 475/2007 a dous díxitos. 

 
• Ocupación: Utilízase a Clasificación Nacional de Ocupación (CNO-94) establecida polo 

R.D. 917/1994  e vixente ata o 1 de xaneiro de 2011, no cal codifícanse en forma numérica 
as ocupacións dos traballadores en 9 grupos (técnicos e profesionais científicos e intelec-
tuais, técnicos e profesionais de apoio, empregados de tipo administrativo, etc.), 
anotándose nos partes cun detalle de 3 díxitos, o cal utilizaremos sen agrupar para indicar 
aquelas ocupacións cunha maior porcentaxe de frecuencia de accidentes de tráfico. 

 
• Nacionalidade: Ademais da evidencia do maior número de accidentes dos traballadores 

nacionais, búscase identificar se algún grupo de traballadores por nacionalidade presenta 
un maior número de accidentes de tráfico en relación ao total dos seus accidentes laborais. 
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• Tipo de contrato: Na segregación por tipo de contrato distínguese entre catro tipos de con-
tratos: indefinidos, temporais, autónomos e funcionarios. 

 
• Día da semana: Ao utilizar como variable para a análise o día da semana, búscase coñe-

cer se existe algunha vinculación co maior ou menor número de accidentes acontecidos. 
 

• Tipo de lesión: A natureza ou tipo da lesión, agrúpase en trece grupos distintos sen incluír 
aquelas en que non se especifica e as que se cualifica como "outras". 

 
• Provincia: Indicarase o número de accidentes por sobreesforzos acontecidos a traballado-

res de empresas de cada unha das provincias galegas. 
 
Para obter medidas que permitisen confrontar os distintos valores dun conxunto de resultados, fí-
xose a comparación para cada unha das variables para os accidentes de tráfico e para o conxunto 
dos accidentes, utilizándose ademais nalgúns casos o dato de poboación afiliada para achar índi-
ces de incidencia.  
 
Na táboa 1 a continuación, indícanse as cifras dos accidentes laborais por data de baixa acon-
tecidos en Galicia no ano 2010, indicando cantos destes corresponden a accidentes de tráfico e 
segregándoos pola súa gravidade. 
 
Como se pode comprobar, os accidentes laborais de tráfico aumentan porcentualmente coa 
gravidade, sendo de tráfico aproximadamente 1 de cada 3 accidentes laborais mortais. Da tá-
boa pódese extraer outro dato: comparando as sumas dos accidentes graves e mortais pódese 
constatar que aproximadamente 1 de cada 5 de accidentes laborais graves ou mortais é un ac-
cidente de tráfico. 
 
 

ACCIDENTES LABORAIS DE TRÁFICO 

Leves Graves Mortais 
Total 

4.022 126 27 4.175 

ACCIDENTES LABORAIS TOTAIS 

Leves Graves Mortais 
Total 

39.195 691 79 39.965 

% 

Leves Graves Mortais 
Total 

10,26% 18,23% 34,18% 10,45% 

Táboa 01. Accidentes laborais por data de baixa do ano 2010 en Galicia. 
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Resultados 
 
Lugar do accidente 
 

• Na táboa 2 desagréganse os accidentes de tráfico por lugar do suceso e por sexo do acci-
dentado. Os accidentes "in itinere" supoñen aproximadamente o 70% do total e os 
accidentes en desprazamento durante a xornada laboral case o 29%, polo que ao longo 
deste estudo a agrupación segundo a variable lugar farase en dúas categorías: "in itinere" 
e "en xornada" (que inclúe ás outras tres localizacións). 

 
 
Da táboa tamén se deduce, que os accidentes "in itinere" son os máis frecuentes entre as mulle-
res (case o 85% segundo a variable lugar) fronte ao 59,5% nos homes; isto pode indicar que as 
mulleres son minoritarias en traballos onde se estea exposto a sufrir accidentes de tráfico. Outra 
conclusión que se pode obter dos datos da táboa, é que nos accidentes "in itinere" (que se produ-
cen nos traxectos de ida e volta ao traballo), e non teñen (en principio) relación co traballo que se 
realiza, o número total é practicamente o mesmo para ambos sexos, non sí a gravidade (ver táboa 
3). Como o número de traballadores cotizantes supera ao de traballadoras (ver Poboación afiliada 
nos Anexos), a incidencia dos accidentes "in itinere" é superior entre elas, inversamente ao que 
ocorre no total dos accidentes laborais (ver táboa 4), ou no total dos accidentes laborais de tráfico. 
 
 

Sexo   
Lugar 

Homes Mulleres Total   

39 8 47 Reconto No Centro de traballo 
habitual 

1,59% 0,47% 1,13% % dentro de Sexo 

948 253 1.201 Reconto En Desplazamento na 
súa xornada laboral 

38,60% 14,72% 28,77% % dentro de Sexo 

1.461 1.458 2.919 Reconto In Itinere 

59,49% 84,82% 69,92% % dentro de Sexo 

8 0 8 Reconto Noutro Centro de tra-
ballo 0,33% 0,00% 0,19% % dentro de Sexo 

  2.456 1.719 4.175 Reconto 

  100% 100% 100% % dentro de Sexo 
Táboa 02. Accidentes laborais de tráfico segundo lu gar e sexo. 

 
 

 

 ACCIDENTES LABORAIS DE TRÁFICO (In Itinere) 

 Leves % Graves % Mortais % Total % 

Homes 1.398 49,45% 48 63,16% 15 93,75% 1.461 50,02% 

Mulleres 1.429 50,55% 28 36,84% 1 6,25% 1.458 49,91% 

Total 2.827 100% 76 100% 16 100% 2.921 100% 
Táboa 03. Accidentes laborais de tráfico “ in itinere” segundo sexo e gravidade. 
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 ACCIDENTES LABORAIS TOTAIS 
 Leves % Graves % Mortais % Total % Incidencia Tot. 

Homes 28.654 73,11% 558 80,75% 76 96,20% 29.288 73,28% 6.688 

Mulleres 10.541 26,89% 133 19,25% 3 3,80% 10.677 26,72% 2.889 

Total 39.195 100% 691 100% 79 100% 39.965 100% 4.949 
 Táboa 04. Accidentes laborais segundo sexo e gravi dade.  
 
 
Idade 
 
Nas táboas 5 e 6 a continuación, móstranse emparellados os datos dos accidentes laborais de trá-
fico e do total dos accidentes laborais. Na táboa 5, axudados pola gradación de cor das celas, 
distínguese claramente a diferenza existente entre o grupo de idade de 18 a 24 anos e o grupo de 
30 a 34. Nos traballadores máis novos, os accidentes en xornada laboral alcanzan unha cifra moi 
próxima aos que sofren "in itinere", o que podería indicar que desenvolven traballos máis expostos 
aos accidentes de tráfico.  
 
 
Da comparación coa táboa 6 do total de accidentes laborais, dedúcese que os accidentes de tráfi-
co os sofren en xeral traballadores máis novos, concentrando o 70% deste tipo de accidentes no 
tramo de 18 a 39 anos. 
 
 

Homes Lugar 

 Idade Xornada In Itinere 
Total % 

16-17 8 6 14 0,57% 

18-24 217 240 457 18,62% 

25-29 150 268 418 17,03% 

30-34 180 287 467 19,02% 

35-39 147 232 379 15,44% 

40-44 84 153 237 9,65% 

45-49 86 118 204 8,31% 

50-54 65 83 148 6,03% 

55-59 28 51 79 3,22% 

60-64 27 22 49 2,00% 

65 ou máis 3 0 3 0,12% 

Total 995 1.460 2.455 100% 
Táboa 05. Accidentes de tráfico dos homes segundo lugar e idade.  Táboa 06. Accidentes totais dos homes segundo lugar e idade. 

 
As táboas 7 e 8 mostran os datos dos accidentes laborais de tráfico e do total dos accidentes la-
borais das traballadoras. Da táboa 7, dedúcese que o número de accidentes de tráfico que sofren 
en xornada laboral é moi inferior aos accidentes "in itinere" e tamén moi inferior ao dos homes. 
 
Da comparación das táboas 7 e 8 faise moi evidente que os accidentes de tráfico das traballado-
ras cobran máis importancia no mesmo rango de idades, pero neste caso especialmente no tramo 
de 25 a 29 anos.  
 

A análise das variables idade e lugar nas táboas 5 e 7, indica que no caso dos homes (táboa 5) 
hai unha relación máis significativa entre a idade e o lugar onde acontecen os accidentes. 

Homes Lugar 

Idade Xornada In Itinere 
Total % 

16-17 56 6 62 0,21% 

18-24 2663 267 2930 10,01% 

25-29 3802 324 4126 14,09% 

30-34 4704 341 5045 17,23% 

35-39 4180 281 4461 15,23% 

40-44 3720 202 3922 13,39% 

45-49 3197 148 3345 11,42% 

50-54 2518 122 2640 9,02% 

55-59 1751 77 1828 6,24% 

60-64 845 36 881 3,01% 

65 ou máis 42 0 42 0,14% 

Total 27.478 1.804 29.282 100% 
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Mulleres Lugar 

Idade Xornada In Itinere 

Total % 

16-17 0 2 2 0,12% 

18-24 25 203 228 13,28% 

25-29 53 310 363 21,14% 

30-34 48 282 330 19,22% 

35-39 52 220 272 15,84% 

40-44 35 165 200 11,65% 

45-49 28 110 138 8,04% 

50-54 13 95 108 6,29% 

55-59 6 49 55 3,20% 

60-64 1 15 16 0,93% 

65 ou máis 0 5 5 0,29% 

Total 261 1.456 1.717 100% 

Táboa 07. Accidentes de tráfico das mulleres segund o lugar e 
idade. 

 
Do gráfico 1, dos accidentes laborais por grupos de idade e dos estatísticos correspondentes aos 
datos das idades dos traballadores nas táboas 9 e 10, dedúcese que a idade do traballador ten 
unha maior importancia en canto á frecuencia en que sofren accidentes de tráfico en relación a 
outros tipos de accidentes laborais. Adquiren máis importancia coa xuventude dos traballadores 
xa que a partir do tramo dos 40 aos 44 anos diminúen considerablemente non só numericamente, 
senón tamén en relación co resto dos accidentes. 
 
A significación da variable idade confírmase coa comparación das táboas 09 e 10: o accidentado 
nun accidente laboral de tráfico é de 4 a 5 anos máis novo que o de un accidente laboral en xeral. 
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Gráfico 01. Porcentaxes de accidentes laborais por grupos de idade. 
 

Mulleres Lugar 

Idade Xornada In Itinere 

Total % 

16-17 8 2 10 0,09% 

18-24 598 233 831 7,78% 

25-29 1001 365 1.366 12,80% 

30-34 1279 340 1.619 15,17% 

35-39 1297 297 1.594 14,93% 

40-44 1207 235 1.442 13,51% 

45-49 1208 180 1.388 13,00% 

50-54 1059 197 1.256 11,77% 

55-59 628 129 757 7,09% 

60-64 322 59 381 3,57% 

65 ou máis 24 7 31 0,29% 

Total 8.631 2.044 10.675 100% 

Táboa 08. Accidentes totais das mulleres segundo lu gar e 
idade . 



10 

Estatísticos accidentes Tráfico (idades)  

Válidos 4172 N 

Perdidos 3 

Media 34,86 

Erro típ. da media ,162 

Mediana 33,00 

Moda 29 

Desv. típ. 10,441 

Curtose -,323 

Erro típ. de curtose ,076 

25 27,00 

50 33,00 

Percentís 

75 42,00 
Táboa 09. Estatísticos Accd. Tráfico. 

 
Para confirmar a relación entre a idade dos traballadores e a gravidade dos accidentes laborais de 
tráfico, faise no gráfico 2 unha comparación co total dos accidentes laborais mortais. 
No tramo de 25 a 29 anos e principalmente no de 35 a 39, a porcentaxe de aqueles é considera-
blemente superior ao dos mortais totais e pola contra, no tramo de 55 a 59 anos e principalmente 
no tramo 50 a 54, a porcentaxe é considerablemente inferior. 
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Gráfico 02. Porcentaxes de accidentes  mortais por grupos de idade. 

Estatísticos accidentes Totais (idades)  

Válidos 39957 N 

Perdidos 8 

Media 38,73 

Erro típ. da media ,055 

Mediana 38,00 

Moda 33 

Desv. típ. 11,025 

Curtose -,791 

Erro típ. de curtose ,025 

25 30,00 

50 38,00 

Percentís 

75 47,00 

 Táboa 10. Estatísticos Acc d. Totais . 
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Sectores de actividade económica: 
 
Na táboa 11 detállanse os accidentes laborais de tráfico segundo o lugar deste (en xornada ou "in 
itinere") e o sector á que pertence a empresa. Son de destacar as porcentaxes de accidentes de 
tráfico en xornada laboral da agricultura, que é o máis alto de todos os sectores, e a porcentaxe 
de accidentes de traballo "in itinere" da industria que é a segunda porcentaxe máis alto da táboa 
despois da pesca, pero cunha cifra significativa de accidentes ao contrario que esta. A represen-
tación gráfica do anterior pódese ver no gráfico 03. 
 

 SECTORES 

 Agricultura Pesca Industria Construción Servizos 
Total 

En xornada 27 3 141 135 950 1.256 

% 41,54% 16,67% 19,24% 32,37% 32,29% 30,08% 

In Itinere 38 15 592 282 1.992 2.919 

% 58,46% 83,33% 80,76% 67,63% 67,71% 69,92% 

Total 65 18 733 417 2.942 4.175 

Táboa 11. Accidentes de tráfico segundo sectores de  actividade e lugar. 
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Gráfico 03. Accidentes de tráfico segundo sectores de actividade e lugar. 
 
 
Nas táboas seguintes faise a comparación dos accidentes de tráfico por sectores e gravidade des-
tes co total dos accidentes laborais. A maioría corresponden ao sector servizos, o cal non é de 
estrañar, xa que aproximadamente o 65% dos traballadores que cotizan as continxencias profe-
sionais traballan neste sector. 
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 SECTORES 

 Agricultura Pesca Industria Construción Servizos 
Total 

Leves 63 17 702 394 2.846 4.022 

Graves 2 1 26 17 80 126 

Mortais 0 0 5 6 16 27 

Total 65 18 733 417 2.942 4.175 

% 1,56% 0,43% 17,56% 9,99% 70,47% 100% 

Táboa 12. Accidentes de tráfico por sectores de act ividade e gravidade. 
 
 SECTORES 

 Agricultura Pesca Industria Construción Servizos 
Total 

Leves 1.399 1.196 10.627 7.895 18.078 39.195 

Graves 78 50 140 169 254 691 

Mortais 5 6 12 18 38 79 

Total 1.482 1.252 10.779 8.082 18.370 39.965 

% 3,71% 3,13% 26,97% 20,22% 45,97% 100% 

Táboa 13. Accidentes laborais totais por sectores d e actividade e gravidade. 
 
 
Nos gráficos 4 e 5 a continuación detállanse a dous díxitos as 20 actividades con maior número 
total de accidentes de tráfico (no gráfico 04) e as 20 co maior o número de accidentes de tráfico 
en xornada laboral. Escolleuse este número de vinte actividades por ser as que acumulan case o 
70% dos accidentes. 
 
Nos anexos figura unha táboa coa codificación de actividades a dous díxitos do CNAE 2009 e por 
ramas de actividade; algúns códigos correspondentes ás actividades son os seguintes: constru-
ción 41 a 43, comercio 45 a 47, transporte 49 a 53, hostalaría (56), administración (84) e 
actividades sanitarias (86). 
 
Do gráfico 04 destacar o elevado número de accidentes "in itinere" das actividades: 47, 56, 46, 84 
e 43; e do gráfico 5 as cinco actividades con maior número de accidentes de tráfico en xornada 
laboral: 56, 49, 46, 53 y 84. 
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Gráfico 04. Accidentes de tráfico por actividades o rdenadas por número de accidentes.  
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Gráfico 05. Accidentes de tráfico por actividades o rdenadas por número de accidentes en xornada.  
 
 
Saber os sectores e actividades nas que se produce maior número de accidentes, pode ser útil 
para enfocar os recursos nelas cando se realicen campañas preventivas, pero interesa saber ta-
mén cales son os sectores e actividades nas que o número de accidentes é máis elevado en 
relación ao número dos traballadores que as desempeñan: isto dánolo o índice de incidencia. 
 
Na táboa 14 e no gráfico 06 móstranse, a nivel de sector e de actividades con maior número de 
accidentes, os índices de incidencia dos accidentes laborais de tráfico. 
Segundo a táboa 14, o dos servizos é o sector coa maior incidencia destes accidentes, seguido da 
industria e a construción; pero ao contrario do que sucedía ao considerar só o número neto dos 
accidentes as diferenzas entre os servizos e os demais sectores redúcense moito. 
 
Do gráfico 6, destaca o código 53 correspondente a actividades postais e de correos, coa maior 
incidencia polos accidentes en xornada con diferenza, seguindo a moita distancia por estes acci-
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dentes o transporte terrestre e por canalización (49). Do resto das actividades, e debido aos acci-
dentes "in itinere", destacar a silvicultura e explotación forestal (02), actividades administrativas de 
oficina (82), e actividades de seguridade (80). 
 
 
 
 

 SECTORES 

 Agricultura Pesca Industria Construción Servizos 
Total 

En xornada 66,50 13,78 100,38 165,05 181,70 155,55 

In Itinere 93,59 68,88 421,44 344,78 381,01 361,50 

Total 160,09 82,66 521,82 509,83 562,71 517,05 
Táboa 14. Incidencia dos accidentes laborais de trá fico por sectores de actividade.  
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Gráfico 06. Incidencia dos accidentes de tráfico da s actividades con maior número de accidentes. 
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Ocupacións: 
 
Nos gráficos 7 e 8 a continuación móstranse con diferente nivel de detalle o número de accidentes 
de tráfico por ocupacións. No gráfico 7 e utilizando 3 díxitos do Código Nacional de Ocupacións 
(CNO-94) detállanse aquelas con accidentes laborais de tráfico, ordenadas de maior a menor, que 
en porcentaxe superan o 1%, non incluíndo as restantes por motivos de espazo. 
 
Facer unha descrición de todos os códigos do gráfico non ten especial interese, cando do INE se 
pode descargar o listado completo, polo que se comentarán os principais valores: en primeiro lu-
gar o código 533 que corresponde aos dependentes e exhibidores en tendas, almacéns, quioscos 
e mercados que con 326 accidentes sobre 4.175 (correspondente ao 7,81% dos accidentes de 
tráfico) se destaca sobre as demais; en segundo lugar encóntranse os peóns do transporte e des-
cargadores co 4,22% dos accidentes e en terceiro e cuarto lugar os condutores de camións e os 
de motocicletas e ciclomotores con porcentaxes do 3,76% e 3,54% respectivamente. 
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Gráfico 07. Número de accidentes de tráfico por ocu pación (3 dixt. do CNO-94). 
 
No gráfico 08 as barras indican os accidentes de tráfico por ocupación formadas por dúas partes: 
os accidentes de tráfico na xornada laboral e os accidentes " in itinere". Elixironse as ocupacións 
con maior número de accidentes en xornada laboral ata conseguir unha porcentaxe total do 75% 
dos accidentes de tráfico. 
 
Salvo no caso dos condutores de vehículos para o transporte urbano ou por estrada (cod. 86) -
355 en xornada e 86 " in itinere"-, peóns de transporte e descargadores (cod. 98) -113 en xornada 
e 63 " in itinere"-, profesionais de apoio en operacións comerciais e financeiras (cod. 33) -78 en 
xornada e 55 " in itinere"- e os traballadores de servizos de protección e seguridade (cod. 52) -54 
en xornada e 46 " in itinere"-; en todas as demais os accidentes en xornada laboral son inferiores 
aos acontecidos ao ir ou volver do traballo. 
 
Un punto de vista que pode ser útil sobre a importancia dos accidentes de tráfico por ocupacións 
en relación coa sinestralidade laboral, é saber que porcentaxe do total de accidentes corresponde 
aos accidentes de tráfico; no gráfico 09 móstranse estas porcentaxes para as mesmas ocupacións 
do gráfico anterior. Destacan sobre as demais, os profesionais de apoio en operacións comerciais 
e financeiras (cod. 33) co 58,08%, auxiliares administrativos con tarefas de atención ao público 
(cod. 44) co 47,21%, os empregados de trato directo co público en axencias de viaxe, recepcionis-
tas e telefonistas (cod. 45) co 39,42% e os auxiliares administrativos sen tarefas de atención ao 
público (cod. 44) co 37,84%. 
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Gráfico 08. Accidentes de tráfico por ocupación (2 dixt. do CNO-94).  
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Gráfico 09. Porcentaxe por ocupacións dos accidente s de tráfico respecto ao total dos laborais. 
 
De forma complementaria ao gráfico 7, disponse a continuación a táboa 15; nesta aparecen deta-
llados en número e porcentaxe os accidentes de tráfico en xornada laboral. Destácanse en 
diferente cor as filas da táboa correspondentes ás ocupacións de maior sinistralidade. 
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Accidentes de tráfico en xornada laboral   Accidentes de tráfico en xornada laboral  

Gravidade  Gravidade 
Ocupación 

Leves Graves Mortais Total %  

Ocupación 

Leves Graves Mortais Total % 

11 7 1 0 8 0,64%  61 4 0 0 4 0,32% 

12 2 0 0 2 0,16%  62 8 0 0 8 0,64% 

14 4 0 0 4 0,32%  63 1 1 0 2 0,16% 

17 2 0 0 2 0,16%  70 5 1 0 6 0,48% 

20 9 0 0 9 0,72%  71 21 5 2 28 2,23% 

21 8 0 0 8 0,64%  72 46 0 0 46 3,66% 

22 1 0 0 1 0,08%  73 9 0 0 9 0,72% 

23 1 0 0 1 0,08%  75 9 1 0 10 0,80% 

24 2 0 0 2 0,16%  76 17 0 1 18 1,43% 

25 1 0 0 1 0,08%  77 3 0 0 3 0,24% 

26 4 1 0 5 0,40%  78 9 1 0 10 0,80% 

27 7 0 0 7 0,56%  79 2 1 0 3 0,24% 

29 3 0 0 3 0,24%  80 0 2 0 2 0,16% 

30 23 1 0 24 1,91%  81 5 0 0 5 0,40% 

31 7 0 0 7 0,56%  82 1 1 0 2 0,16% 

33 77 1 0 78 6,21%  83 5 0 0 5 0,40% 

34 8 1 0 9 0,72%  84 28 1 0 29 2,31% 

35 17 0 0 17 1,35%  85 7 0 0 7 0,56% 

40 10 0 0 10 0,80%  86 331 16 8 355 28,26% 

41 44 1 0 45 3,58%  90 14 0 0 14 1,11% 

43 14 1 0 15 1,19%  91 17 2 0 19 1,51% 

44 23 0 0 23 1,83%  92 8 0 0 8 0,64% 

45 5 0 0 5 0,40%  93 30 2 0 32 2,55% 

46 4 0 0 4 0,32%  94 16 2 0 18 1,43% 

50 24 1 0 25 1,99%  96 18 2 0 20 1,59% 

51 39 1 0 40 3,18%  97 8 1 0 9 0,72% 

52 53 1 0 54 4,30%  98 112 1 0 113 9,00% 

53 58 0 0 58 4,62%  

60 4 0 0 4 0,32%  

Totais 1195 50 11 1256 100% 

Táboa 15. Accidentes de tráfico en xornada por códi go de ocupación e gravidade.  
 
No gráfico 10 faise unha comparativa visual entre os accidentes laborais de tráfico e o total de 
accidentes laborais segundo os distintos grupos de ocupacións, mediante a utilización no eixo 
vertical dunha escala logarítmica. 
 
Seleccionando grupos cun número similar de accidentes de tráfico e vendo o número total de 
accidentes laborais que teñen, pódese coñecer a importancia relativa dos accidentes de tráfico 
en cada grupo. Hai que ter en conta ao facer estas valoracións, que o número de accidentes 
laborais de cada grupo de ocupación, depende do numeroso que sexa ese grupo e da súa ma-
ior ou menor incidencia de sinistralidade. 
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Gráfico 10. Comparativa por grupos de ocupacións entre accident es laborais de tráfico e o total de accidentes 
laborais.  
 
 
Nacionalidade: 
 
No que se refire á nacionalidade dos traba-
lladores, obviamente tanto a maioría dos 
accidentes laborais de tráfico como do total 
dos laborais corresponden aos traballadores 
españois.  
 
Do resto dos traballadores, só os accidentes 
dos traballadores con nacionalidade de Vene-
zuela ou Ecuador, e en menor medida de 
Senegal e a República Dominicana, teñen 
importancia dende o punto de vista da maior 
ou menor relevancia dos accidentes de tráfi-
co no total da sinistralidade laboral.  

Nacionalidade % dos accd. 
Tráfico 

% dos accd.   
Totais 

España 96,43 93,82 

Portugal 0,84 2,25 

Colombia 0,36 0,45 

Marrocos 0,29 0,41 

Romanía 0,24 0,55 

Brasil 0,22 0,28 

Ecuador 0,22 0,15 

Perú 0,22 0,34 

Venezuela 0,19 0,10 

Arxentina 0,14 0,23 

Senegal 0,14 0,14 

República Dominicana 0,12 0,12 

Rusia 0,10 0,03 

Alxeria 0,07 0,05 

Uruguai 0,07 0,25 

Bolivia 0,05 0,05 

Bulgaria 0,05 0,08 

Cuba 0,05 0,10 

Outras 0,22 0,62 

Total estranxeiros 3,57 6,18 

Táboa 16. A ccidentes de tráfico por nacionalidade.  
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Tipo de contrato: 
 
Na táboa seguinte, faise a análise dos accidentes laborais de tráfico segundo o tipo de contrato 
e o lugar onde aconteceron estes (en xornada laboral ou "in itinere"). Da comparación de por-
centaxes dos diferentes tipos de contrato tanto dentro do subconxunto dos accidentes de 
tráfico coma dentro do conxunto do total dos accidentes laborais pódense sacar as seguintes 
conclusións: 
 

� As diferenzas dos accidentes laborais de tráfico no conxunto da sinistralidade laboral entre 
os contratos de traballo indefinidos e os temporais é moi pequena. 

 
� A sinistralidade laboral dos traballadores autónomos tanto nos accidentes "in itinere" como 

por accidentes de tráfico é anormalmente baixa, o cal explícase pola exclusión dos acci-
dentes "in itinere" da consideración de accidentes laborais dos traballadores autónomos 
(agás os economicamente dependentes). 

 
� A porcentaxe de accidentes laborais de tráfico do persoal funcionario é insignificante. 

 

Lugar  Tipo de Contrato  
Xornada % do Total In Itinere % do Total 

Total % 
% Total 
Accd.   

laborais 

Indefinido 712 29,90% 1669 70,10% 2381 57,03% 10,12% 

Temporais 480 27,84% 1244 72,16% 1724 41,29% 11,48% 

Autonomos 62 95,38% 3 4,62% 65 1,56% 4,64% 

Funcionarios* 2 40,00% 3 60,00% 5 0,12% 33,33% 

Total 1256 30,08% 2919 69,92% 4175 100% 10,45% 
Táboa 17. Accidentes de tráfico por tipo de contrat o e lugar do accidente.   
* Os funcionarios non teñen unha relación contractu al, senón una relación estatutaria regulada polo de reito administrativo. 

 
Día da semana: 
 
No gráfico 11 faise unha comparación de curvas dos accidentes laborais de tráfico en xornada 
laboral e "in itinere" segundo os días da semana. As dúas curvas teñen diferenzas e similitudes: 
as dúas empezan o luns co segundo valor máis alto de toda a semana e acadan o máximo o 
venres; como diferenza, o valor máis baixo da semana excluíndo o fin de semana (o que nú-
mero de traballadores é menor), é o xoves para os accidentes en xornada laboral e o martes 
para os "in itinere". 
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Gráfico 11. Accidentes laborais de tráfico segundo o lugar do accidente. 
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As táboas 18 e 19 a continuación, permiten facer unha comparativa da evolución dos accidentes 
de tráfico segundo o sexo e o día da semana. Tomando como referencia a táboa 19, na que os 
datos corresponden ao total dos accidentes laborais, mostra un patrón claro:  
tanto para homes como para mulleres son os tres primeiros días da semana os de maior número 
de accidentes, sendo de luns a xoves cando a porcentaxe relativa de accidentes dos homes é ma-
ior,  e de venres a domingo no caso das mulleres. 
 
A distribución por día da semana e sexo dos accidentes laborais de tráfico é distinta: se ben o 
venres é o día de máis accidentes, tanto dos homes coma das mulleres, no caso dos homes, os 
luns e os martes son tamén de sinistralidade alta (a porcentaxe dos accidentes nestes dous días é 
superior á porcentaxe total da semana dos homes), mentres que no caso das mulleres, a sinistra-
lidade por accidentes laborais de tráfico é maior de mércores a venres, e tamén a partir do 
mércores e ata o domingo a porcentaxe supera ao total da semana para elas. 
 
 
 

Sexo % 
Día da semana  

homes mulleres 

Total 

homes mulleres Total 

luns 488 297 785 62,17% 37,83% 18,80% 

martes 425 283 708 60,03% 39,97% 16,96% 

mércores 427 305 732 58,33% 41,67% 17,53% 

xoves 414 316 730 56,71% 43,29% 17,49% 

venres 496 350 846 58,63% 41,37% 20,26% 

sábado 125 97 222 56,31% 43,69% 5,32% 

domingo 81 71 152 53,29% 46,71% 3,64% 

Total 2456 1719 4175 58,83% 41,17% 100% 

Táboa 18. Accidentes de tráfico segundo o día da semana e o sexo do traballador. 
 
 
 
 
 

Sexo % 
Día da semana  

homes mulleres 

Total 

homes mulleres Total 

luns 6706 2143 8849 75,78% 24,22% 22,14% 

martes 5671 1853 7524 75,37% 24,63% 18,83% 

mércores 5430 1837 7267 74,72% 25,28% 18,18% 

xoves 4992 1817 6809 73,31% 26,69% 17,04% 

venres 4878 1817 6695 72,86% 27,14% 16,75% 

sábado 1088 774 1862 58,43% 41,57% 4,66% 

domingo 523 436 959 54,54% 45,46% 2,40% 

Total 29288 10677 39965 73,28% 26,72% 100% 

Táboa 19. Accidentes laborais segundo o día da sema na e o sexo do traballador. 
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Nas táboas 20 e 21 móstranse os resultados dos accidentes laborais de tráfico e do total de acci-
dentes laborais desagregados por día da semana e gravidade. 
 
Nos accidentes leves de tráfico, os días de maior sinistralidade son o venres, luns e mércores co 
maior número de accidentes a ambos os dous extremos dos 5 días, mentres que no total dos ac-
cidentes laborais os tres primeiros días da semana son os de maior número de accidentes 
diminuíndo segundo avanza a semana. 
 
Nos accidentes laborais graves de tráfico, prodúcese un desprazamento do maior número de ac-
cidentes dende o principio da semana cara ao final en relación co total de accidentes. 
 
Tanto nos accidentes laborais mortais de tráfico como nos demais laborais, aínda que con lixeiras 
variacións de porcentaxes, producese a mesma distribución entre os dous primeiros días da se-
mana e o venres. 
 
 
 
 
 

Gravidade 
Día da semana  

Leves % Graves % Mortais % 

luns 760 18,90% 16 12,70% 9 33,33% 

martes 672 16,71% 31 24,60% 5 18,52% 

mércores 713 17,73% 15 11,90% 4 14,81% 

xoves 707 17,58% 20 15,87% 3 11,11% 

venres 811 20,16% 30 23,81% 5 18,52% 

sábado 213 5,30% 8 6,35% 1 3,70% 

domingo 146 3,63% 6 4,76% 0 0,00% 

Total 4022 100% 126 100% 27 100% 

Táboa 20. Accidentes laborais de tráfico segundo o día da semana e gravidade. 
 
 
 
 

Gravidade 
Día da semana  

Leves % Graves % Mortais % 

luns 8696 22,19% 133 19,25% 20 25,32% 

martes 7364 18,79% 144 20,84% 16 20,25% 

mércores 7146 18,23% 110 15,92% 11 13,92% 

xoves 6687 17,06% 112 16,21% 10 12,66% 

venres 6551 16,71% 127 18,38% 17 21,52% 

sábado 1820 4,64% 38 5,50% 4 5,06% 

domingo 931 2,38% 27 3,91% 1 1,27% 

Total 39195 100% 691 100% 79 100% 

Táboa 21. Accidentes laborais segundo o día da sema na e gravidade. 
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Tipo de lesión 
 
A maioría das lesións que se producen nos accidentes de tráfico son do conxunto de códigos 030 
que corresponden a torceduras, escordaduras e distensións, que son lesións de carácter leve co-
rrespondendo á levidade da maioría dos accidentes de tráfico. Salvo no caso do 030 en que a 
porcentaxe das mulleres (dentro do total de accidentes das traballadoras) supera á dos homes, en 
todos os demais tipos de lesións que se producen e que teñen un número significativo de casos: 
010- lesións superficiais e feridas abertas, 120- lesións múltiples, 020- fracturas de ósos, 050- 
conmocións e lesións internas, as porcentaxes dos homes superan ás das mulleres aínda que en 
diferente proporción, como se pode ver no gráfico 12 a continuación. 
 
No gráfico 13 detállanse a natureza das lesións sufridas segundo o lugar do accidente. Partindo 
que a relación numérica entre os accidentes " in itinere" e en xornada laboral é de 2,32 a 1, das 
lesións producidas nun número de accidentes significativo, a proporción entre os accidentes " in 
itinere" e os acontecidos en xornada laboral, descende dende a relación 2,69 a 1 do código 030 
pasando por 2,05 a 2 do código 050, ata as máis habituais de 1,83 a 1, dos códigos 010 e 120, e 
1,80 a 1 do 020. 
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Gráfico 12. Accidentes laborais de tráfico segundo o tipo de lesión e sexo do traballador. 
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Gráfico 13. Accidentes laborais de tráfico segundo o tipo de lesión e lugar. 
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Provincia 
 
Na táboa 22 móstranse os accidentes laborais de tráfico desagregados por provincias e lugar do 
accidente. A provincia de Ourense é a que ten a maior proporción dos seus accidentes laborais de 
tráfico en xornada laboral e a provincia de Pontevedra a maior proporción dos seus "in itinere". 
 
Pontevedra é a provincia que ten o maior número de accidentes laborais de tráfico de toda Galicia 
(o 46,16%), superando a porcentaxe que ten no total de accidentes laborais que é do 37,82%; po-
la contra, Ourense é a provincia con menor porcentaxe de Galicia de accidentes laborais de tráfico 
co 6,92%, porcentaxe que é inferior ao que lle corresponde do total de accidentes laborais que é 
do 9%. 
 
 

  
Lugar 

Provincia Xornada 
% Total xor-

nada In Itinere 
% Total       

“in itinere” 

Total %Total 
Tráfico 

%Total 
Laborais 

A Coruña 525 32,63% 1084 67,37% 1609 38,54% 43,61% 

Lugo 107 30,57% 243 69,43% 350 8,38% 9,57% 

Ourense 116 40,14% 173 59,86% 289 6,92% 9,00% 

Pontevedra 508 26,36% 1419 73,64% 1927 46,16% 37,82% 

Total 1256 30,08% 2919 69,92% 4175 100% 100% 
Táboa 22. Accidentes laborais segundo a provincia e  o lugar. 
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Anexos 
 
 
 
 

CNO-94 

GRUPOS DESCRICIÓN 
0 Forzas Armadas 
1 Dirección empresas e administracións públicas 
2 Técnicos e profesionais científicos e intelectuais 
3 Técnicos e profesionais de apoio 
4 Empregados de tipo administrativo 
5 Traballadores de servizos de restauración, persoais, protección e vendedores 
6 Traballadores cualificados na agricultura e pesca 
7 Artesáns e trab. cualificados das industrias manufactureiras, construción, minería 
8 Operadores de instalacións e maquinaria, e montadores 
9 Traballadores non cualificados 
 
CNO-94 da páxina web do INE. 
 
 
 

NATUREZA da Lesión –Tipo de lesión 

CÓDIGO DESCRICIÓN 

000 Outras non incluídas. 

010 Lesións superficiais e feridas abertas. 
020 Fracturas de ósos. 
030 Torceduras, escordaduras, distensións. 
040 Amputacións traumáticas. 
050 Conmocións e lesión internas. 
060 Queimaduras, escaldaduras, e conxelacións. 
070 Envelanamentos e infeccións. 
080 Afogamentos e asfixias. 

090 Efectos do ruido, vibracións e presión. 

100 Ambiente térmico e radiacións. 

110 Danos psicosociais e choques traumáticos. 

120 Lesións múltiples. 

130 Infartos, derrames cerebrais e outras patoloxías non traumáticas. 

999 Outros contactos non codificados nesta clasificación. 

 
 
 
 
 

  Poboación afiliada* 

  Homes Mulleres Total 

Total 437.912 369.554 807.466 
* afiliados que cotizan as continxencias profesiona is, e están encadrados nun sector de actividade. 
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FORMA de Contacto –Tipo de lesión 

CÓDIGO DESCRICIÓN 

00 Outros contactos (Sen información) 
10 Contacto con corrente eléctrica, lume, temperatura ou sustancias perigosas - Sen especificar 
11 Contacto cun arco eléctrico ou raio (pasivo) (sen contacto material co elemento) 
12 Contacto directo ou indirecto coa electricidade, recibir unha descarga eléctrica 
13 Contacto con lapas directas ou obxectos ou entornos con elevada temperatura 
14 Contacto con obxecto ou entorno frío ou xeado 
15 Contacto con sustancias perigosas a través do nariz ou boca por inhalación 
16 Contacto con sustancias perigosas a través da pel e dos ollos 
17 Contacto con sustancias perigosas a través do sistema dixestivo tragando ou comendo 
19 Outro contacto coñecido do grupo 1 non mencionado anteriormente 
20 Afogamento, quedar sepultado, quedar envolto - Sen especificar 
21 Afogamento nun liquido 
22 Quedar sepultado baixo un sólido 
23 Envolto por, rodeado de gases ou de partículas en suspensión 
29 Outro contacto coñecido do grupo 2 non mencionado anteriormente 
30 Esmagamento sobre ou contra un obxecto inmóbil (o traballador está en movemento 
31 Golpe sobre ou contra resultado dunha caída do traballador 
32 Golpe resultado dun tropezo sobre ou contra un obxecto inmóbil 
39 Outro contacto coñecido do grupo 3 non mencionado anteriormente 
40 Choque ou golpe contra un obxecto en movemento, colisión con -Sen Especificar 
41 Choque ou golpe contra un obxecto ou fragmentos proxectados 
42 Choque ou golpe contra un obxecto que se cae ou se desprende 
43 Choque ou golpe contra un obxecto en balanceo ou xiro 
44 Choque ou golpe contra un obxecto, incluídos os vehículos - traballador inmóbil 
45 Colisión cun obxecto, vehículo ou persoa - traballador en movemento 
46 Golpe de mar 
49 Outro contacto coñecido do grupo 4 non mencionado anteriormente 
50 Contacto con axente material cortante, punzante, duro, rugoso - Sen especificar 
51 Contacto cun axente material cortante - coitelo, folla, etc. 
52 Contacto con axente material punzante - cravo, ferramenta afiada, etc. 
53 Contacto con axente material que rabuñe - relador,  lixa, táboa, etc. 
59 Outro contacto coñecido do grupo 5 non mencionado anteriormente 
60 Quedar atrapado, ser esmagado, sufrir unha amputación - Sen especificar 
61 Quedar atrapado, ser esmagado - en algo en movemento 
62 Quedar atrapado, ser esmagado - baixo algo en movemento 
63 Quedar atrapado, quedar esmagado - entre algo en movemento e outro obxecto 
64 Amputación, seccionamento dun membro, unha man ou un dedo 
69 Outro contacto coñecido do grupo 6 non mencionado anteriormente 
70 Sobreesforzo físico, trauma psíquico, exposición a radiacións - Sen especificar 
71 Sobreesforzo físico - sobre o sistema musculoesquelético 
72 Exposición a radiacións, ruído, luz ou presión 
73 Trauma psíquico 
79 Outro contacto coñecido do grupo 7 non mencionado anteriormente 
80 Mordedelas, patadas, etc. (de animais ou persoas) - Sen especificar 
81 Mordedelas, rabuños 
82 Picadura dun insecto, un peixe 
83 Golpes, patadas, cabezadas, estrangulamentos, etc 
89 Outros contacto coñecido do grupo 8 non mencionado anteriormente 
90 Infartos, derramos cerebrais e outras patoloxías non traumáticas 
99 Outros contactos non codificados nesta clasificación 
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Código CNAE  Descrición 

A  AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA 
01  Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con estas 
02  Silvicultura e explotación forestal 
03  Pesca e acuicultura 
B  INDUSTRIAS EXTRACTIVAS  
05  Extracción de antracita, hulla e lignito 
06  Extracción de cru de petróleo e gas natural 
07  Extracción de minerais metálicos 
08  Outras industrias extractivas 
09  Actividades de apoio ás industrias extractivas 
C  INDUSTRIA MANUFACTUREIRA 
10  Industria da alimentación 
11  Fabricación de bebidas  
12  Industria do tabaco 
13  Industria téxtil 
14  Confección de pezas de vestir 
15  Industria do coiro e do calzado 
16  Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartería 
17  Industria do papel 
18  Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 
19  Coquerías e refino de petróleo 
20  Industria química  
21  Fabricación de produtos farmacéuticos 
22  Fabricación de produtos de caucho e plásticos  
23  Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 
24  Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 
25  Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo 
26  Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos 
27  Fabricación de material e equipo eléctrico 
28  Fabricación de maquinaría e equipo n.c.o.p.  
29  Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 
30  Fabricación doutro material de transporte 
31  Fabricación de mobles 
32  Outras industrias manufactureiras 
33  Reparación e instalación de maquinaría e equipo 
D  FORNEZO DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR E AIRE ACONDICIONADO 
35  Fornezo de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 

E  SUBMINISTRACIÓN DE AUGA, ACTIVIDADES DE SANEAMENTO, XESTIÓN DE RESIDUOS E DES-
CONTAMINACIÓN 

36  Captación, depuración e distribución de auga 
37  Recollida e tratamento de augas residuais 
38  Recollida, tratamento e eliminación de residuos; valorización 
39  Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos 
F  CONSTRUCIÓN 
41  Construción de edificios 
42  Enxeñaría civil 
43  Actividades de construción especializada 

G  COMERCIO POR XUNTO E POLO MIÚDO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E MOTOCI-
CLETAS 

45  Venda e reparación de vehículos de motor e motocicletas 
46  Comercio ao por maior e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 
47  Comercio polo miúdo, agás de vehículos de motor e motocicletas 
H  TRANSPORTE E ALMACENAMENTO 
49  Transporte terrestre e por canalización 
50  Transporte marítimo e por vías navegables interiores 
51  Transporte aéreo  
52  Almacenamento e actividades anexas ao transporte 
53  Actividades postais e de correos 
I  HOSTALARÍA 

55  Servizos de aloxamento  
56  Servizos de comidas e bebidas 
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J  INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 
58  Edición  
59  Actividades cinematográficas, de vídeo e de televisión, gravación de son e edición musical 
60  Actividades de programación e emisión de radio e televisión 
61  Telecomunicacións 
62  Programación, consultoría e outras actividades relacionadas coa informática 
63  Servizos de información 
K  ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS 
64  Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións 
65  Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás Seguridade Social obrigatoria 
66  Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros 
L  ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 

68  Actividades inmobiliarias  
M  ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 
69  Actividades xurídicas e de contabilidade 
70  Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial 
71  Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas 
72  Investigación e desenvolvemento 
73  Publicidade e estudos de mercado 
74  Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 
75  Actividades veterinarias  
N  ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS AUXILIARES 
77  Actividades de aluguer 
78  Actividades relacionadas co emprego 
79  Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e outros relacionados 
80  Actividades de seguridade e investigación 
81  Servizos a edificios e actividades de xardinaría 
82  Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas 
O  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E DEFENSA; SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATORIA 
84  Administración Pública e defensa; Seguridade Social obrigatoria 
P  EDUCACIÓN  
85  Educación  
Q  ACTIVIDADES SANITARIAS E DE SERVIZOS SOCIAIS 
86  Actividades sanitarias  
87  Asistencia en establecementos residenciais 
88  Actividades de servizos sociais sen aloxamento 
R  ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE ENTRETEMENTO 
90  Actividades de creación, artísticas e espectáculos 
91  Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais 
92  Actividades de xogos de azar e apostas  
93  Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 
S  OUTROS SERVIZOS 
94  Actividades asociativas  
95  Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 
96  Outros servizos persoais 

T  ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO EMPREGADORES E COMO PRODUTORES DE BENS E SER-
VIZOS PARA USO PROPIO 

97  Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 
98  Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio 
U  ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓNS E ORGANISMOS EXTRATERRITORIAIS 
99  Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 

 
CNAE-2009 (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) da páxina web do INE. 
 




