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Introdución 

 
 
Unha das tarefas máis importantes que realiza o ISSGA, é a investigación de accidentes de traba-
llo acontecidos na comunidade autónoma galega. Investíganse a práctica totalidade dos 
accidentes que poidan ser considerados de carácter grave, mortal ou múltiple dos que o Instituto 
ten constancia a través de varias canles: avisos do sistema 112 de Galicia, comunicacións urxen-
tes do sistema Delt@, comunicacións dos corpos e forzas de seguridade, etc. 
 
A nivel estatal, a notificación dos accidentes laborais realízase a través do sistema Delt@ (Decla-
ración electrónica de traballadores accidentados). O formulario electrónico a utilizar polas 
empresas é dunha apreciable extensión e de estar ben cubertos os campos dos que consta, per-
mitiría facerse unha idea moi aproximada das circunstancias existentes no momento do accidente.  

 
Porén diso, a enumeración dos detalles que interveñen no accidente non constitúe en ningún mo-
do unha investigación. Nunha investigación de accidente, partindo dos feitos constatados, 
débense determinar as causas que orixinaron que o accidente se materializase, entendendo que 
nun accidente laboral intervén máis dunha causa e que a conxunción de todas elas é a que como 
consecuencia orixina o accidente.  
 
Posteriormente á determinación, é necesario utilizar un código para describir as diferentes causas 
que poden participar nos accidentes laborais que dea homoxeneidade ao seu uso por parte dos 
técnicos e permita unha análise global das que interveñen. O código utilizado é o Código de Cau-
sas utilizado polo grupo de traballo Análisis de la mortalidad por accidente de trabajo formado polo 
INSHT e membros dos organos técnicos de das comunidades autónomas para a elaboración dos 
informes anuais de Análisis de la mortalidad por accidente de trabajo en España dende o ano 
2008. 
 
Para a elaboración deste documento analizáronse os datos almacenados nun ficheiro informático 
dos informes das investigacións de accidentes acontecidos en todo un ano, exceptuando algúns 
que pola súa escasa entidade ou polas súas características particulares, segundo se detalla na 
metodoloxía neste mesmo documento, non se consideraron apropiados de utilizarse na análise.  
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Metodoloxía 
 
 

Do total de accidentes investigados no ano 2011 polos técnicos do ISSGA que constan na base 
de datos de investigación de accidentes, elimináronse aqueles dos que non consta que fosen ac-
cidentes de carácter grave ou superior gravidade, os accidentes acontecidos ao ir ou volver ao 
traballo (accidentes in itinere), os accidentes de tráfico e aqueles outros con carencias manifestas 
na codificación das causas do accidente. Ademais dos casos anteriores, eliminouse un dos infor-
mes correspondente a un accidente con dous traballadores accidentados, a resultas do cal, o 
número de informes de investigación de accidentes que se consideraron útiles para esta análise 
redúcese ata os 213 informes. Outro tipo de accidentes, os de orixe non-traumática non son ob-
xecto de informe, polo que non forman parte da base de datos de accidentes. 
 
 
O código de causas ao que se fai referencia antes consta de 211 causas ordenadas que se poden 
agrupar a un, dous ou catro díxitos, sendo a agrupación en grupos dun díxito a que se pode ver 
na táboa seguinte: 
 

Grupos Código de causas 

1 Condicións dos espazos de traballo  

2 Instalacións de servizo ou protección  

3 Máquinas 

4 Outros equipos de traballo 

5 Materiais e axentes contaminantes  

6 Organización do traballo  

7 Xestión da prevención 

8 Factores persoais/individuais  

9 Outros (se non é posible situala nalgún dos anteriores)  
Táboa 00. Grupos de códigos de causas 

 
 
Seguindo o criterio utilizado no informe Análisis de la mortalidad por accidente de trabajo en Es-
paña 2010, na análise dos informes da investigación de accidentes as causas agrupásense en 
bloques segundo un criterio preventivo, como se ve na táboa seguinte:  
 

Bloques Bloques de causas 

1     Prevención intrínseca 

2     Protección ou sinalización 

3     Materiais, produtos ou axentes 

4     Espazos e superficies de traballo 

5     Organización do traballo 

6     Xestión da prevención 

7     Factores individuais 

8     Outros 
  Táboa 01. Bloques de causas para a análise 

 
Na investigación dun accidente de traballo, pódese atribuír a súa orixe a máis dunha única causa. 
Nos 213 informes utilizados na análise contabilízanse 441 causas de accidente o que corresponde 
a unha media de 2,07 causas por accidente. Nas gráficas seguintes represéntase en forma de liña 
as porcentaxes de casos segundo teñan un número de causas maior ou igual ás indicadas no eixe 
horizontal e en forma de barras as porcentaxes respecto ao total dos accidentes co número de 
causas por accidente indicados no eixe.  
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  Gráfico 01. Porcentaxe de accidentes segundo o número de causas detectadas 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gráfico 02. Porcentaxes de accidentes polo seu número de causas 

  
 
Segundo a clasificación por bloques de causas antes indicada, móstranse no gráfico 3 as porcen-
taxes de causas segundo os bloques de causas. Neste gráfico, dedúcese doadamente a 
preponderancia que teñen as causas relacionadas coa Organización do traballo nos accidentes 
laborais co 29,02% das causas. En segundo lugar encóntranse os Factores individuais atribuíbles 
a imprudencias do propio traballador accidentado co 15,65% das causas e en terceiro lugar co 
14,06% das causas, aquelas que teñen que ver cunha Xestión da prevención incorrecta ou insufi-
ciente por parte da empresa. 
 
Para axudar á comprensión dos datos das táboas 03 e 04 na táboa 02 a continuación acompáña-
se ao código das causas individuais máis frecuentes a súa descrición. Nos anexos disponse das 
táboas completas dos códigos. 
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  Gráfico 03. Porcentaxes de causas por bloques de causas 

 
 
Código Descrición 

6102 Método de traballo inadecuado. 

9199 Outras causas. 

8108 Permanencia do traballador dentro dunha zona perigosa ou indebida.  

3201 Ausencia e/ou deficiencia de resgardos e de dispositivos de protección.  

7206 Formación/información inadecuada, inexistente sobre riscos ou medidas preventivas.  

8199 Outras causas relativas aos factores de comportamento.  

8999 Outras causas relativas aos factores persoais-individuais.  

7201 Non identificación do/os risco/s que materializaron o accidente. 

6101 Método de traballo inexistente.  

6109 Existencia de interferencias ou falta de coordinación entre traballadores que realizan esta ou distintas tarefas.  

6304 Formación/información inadecuada ou inexistente sobre a tarefa.  

1104 Ausencia/deficiencia de proteccións colectivas fronte a caídas de persoas.  

1110 Pavimento deficiente ou inadecuado (discontinuo, escorregadizo, inestable, con pendente excesiva, etc.).  

3111 Accesibilidade a órganos da máquina perigosos (atrapantes, cortantes, punzantes, ou con posibilidade de ocasionar un contacto eléctrico).  

4999 Outras causas relativas a outros equipos de traballo. 

7101 
Inexistencia ou insuficiencia dun procedemento que regule a realización das actividades dirixidas á identificación e avaliación de riscos, incluí-
das as referidas aos estudos requiridos nas Obras de Construción.  

7105 Procedementos inexistentes, insuficientes ou deficientes, para a coordinación de actividades realizadas por varias empresas.  

8102 Incumprimento de procedementos e instrucións de traballo.  

8106 Non utilización de equipos de protección individual postos a disposición pola empresa e de uso obrigatorio. 

8109 Adopción dunha postura inadecuada no posto de traballo. 

8299 Outras causas relativas aos factores intrínsecos, de saúde ou capacidades. 

9299 Feitos non causais. 

1106 Falta de seguridade estrutural ou estabilidade de paramentos, etc. 

1308 Causas relativas aos aspectos meteorolóxicos.  

3999 Outras causas relativas ás máquinas.  

4199 Outras causas relativas ao deseño, situación, construción, montaxe, e limpeza doutros equipos de traballo.  

6299 Outras causas relativas á organización das tarefas. 

7103 Procedementos inexistentes, insuficientes ou deficientes para informar os traballadores dos riscos e as medidas preventivas.  

Táboa 02. Descrición das causas máis frecuentes. 
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Resultados 
 
Causas dos accidentes 
 
Aínda que a agrupación en bloques facilita a presentación e interpretación de resultados, o detalle 
obtense co coñecemento das causas individuais. Na táboa 03  preséntanse ordenadas as causas 
máis frecuentes e na táboa 04 os bloques de causas nas que se agrupan, indicando o subtotal 
das causas máis frecuentes para cada bloque. As 277 causas que se detallan en ambas as dúas 
táboas supoñen o 62,81% do total de causas, estando presentes en máis do 100% dos accidentes 
ao poder existir máis dunha causa en cada un. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A causa máis frecuente nos accidentes é a codi-
ficada como 6102, método de traballo 
inadecuado, presente en 38 dos 213 accidentes. 
Esta causa agrúpase no bloque B5 (Organiza-
ción do traballo) o cal era de esperar ao ver os 
datos do gráfico 03 no que os aspectos organi-
zativos destacan do resto. 
 
 
 

Grupos de 
causas nos 
accidentes  

Causa 

Respostas 
Porcentaxe  
Accidentes Nº 

Porcentaxe 
Causas 

B1 3111 7 1,59% 3,29% 

B1 4199 5 1,13% 2,35% 

    12 2,72% 5,63% 

B2 3201 16 3,63% 7,51% 

B2 1104 7 1,59% 3,29% 

    23 5,22% 10,80% 

B3 1308 5 1,13% 2,35% 

    5 1,13% 2,35% 

B4 1110 7 1,59% 3,29% 

B4 1106 6 1,36% 2,82% 

    13 2,95% 6,10% 

B5 6102 38 8,62% 17,84% 

B5 6101 10 2,27% 4,69% 

B5 6109 10 2,27% 4,69% 

B5 6304 10 2,27% 4,69% 

B5 6299 5 1,13% 2,35% 

    73 16,55% 34,27% 

B6 7206 12 2,72% 5,63% 

B6 7201 11 2,49% 5,16% 

B6 7101 7 1,59% 3,29% 

B6 7105 7 1,59% 3,29% 

B6 7103 5 1,13% 2,35% 

    42 9,52% 19,72% 

B7 8108 17 3,85% 7,98% 

B7 8199 12 2,72% 5,63% 

B7 8102 7 1,59% 3,29% 

B7 8106 7 1,59% 3,29% 

B7 8109 7 1,59% 3,29% 

B7 8299 7 1,59% 3,29% 

    57 12,93% 26,76% 

B8 9199 21 4,76% 9,86% 

B8 8999 12 2,72% 5,63% 

B8 4999 7 1,59% 3,29% 

B8 9299 7 1,59% 3,29% 

B8 3999 5 1,13% 2,35% 

    52 11,79% 24,41% 

  
277 62,81% 130,05% 

Grupos de 
causas nos 
accidentes  

Causa 

Respostas 
Porcentaxe 
Accidentes Nº 

Porcentaxe 
Causas 

B5 6102 38 8,62% 17,84% 

B8 9199 21 4,76% 9,86% 

B7 8108 17 3,85% 7,98% 

B2 3201 16 3,63% 7,51% 

B6 7206 12 2,72% 5,63% 

B7 8199 12 2,72% 5,63% 

B8 8999 12 2,72% 5,63% 

B6 7201 11 2,49% 5,16% 

B5 6101 10 2,27% 4,69% 

B5 6109 10 2,27% 4,69% 

B5 6304 10 2,27% 4,69% 

B2 1104 7 1,59% 3,29% 

B4 1110 7 1,59% 3,29% 

B1 3111 7 1,59% 3,29% 

B8 4999 7 1,59% 3,29% 

B6 7101 7 1,59% 3,29% 

B6 7105 7 1,59% 3,29% 

B7 8102 7 1,59% 3,29% 

B7 8106 7 1,59% 3,29% 

B7 8109 7 1,59% 3,29% 

B7 8299 7 1,59% 3,29% 

B8 9299 7 1,59% 3,29% 

B4 1106 6 1,36% 2,82% 

B3 1308 5 1,13% 2,35% 

B8 3999 5 1,13% 2,35% 

B1 4199 5 1,13% 2,35% 

B5 6299 5 1,13% 2,35% 

B6 7103 5 1,13% 2,35% 

    277 62,81% 130,05% 

Táboa 03. Causas máis frecuentes  

Táboa 04. Causas máis frecuentes por bloques 

marmoya
Línea
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Accidentes e causas por sector de actividade 
 
No gráfico 04 detállanse por sectores da actividade económica do centro de traballo onde o se ac-
cidentou o traballador as porcentaxes dos accidentes investigados. A construción, os servizos e a 
industria teñen valores moi similares. Tendo en conta que o número de traballadores afiliados que 
traballan nos distintos sectores varían enormemente (como exemplo, no 2011 aproximadamente o 
66% dos traballadores afiliados coas continxencias profesionais cubertas correspondían ao sector 
servizos), sería interesante reflectir esta desproporción entre os sectores e como se verían afecta-
das as porcentaxes de accidentes investigados (de xeito similar a o cálculo do índice de 
incidencia), como se reflicte no gráfico 05. 

 
 

Sectores

14,55

3,76

26,76

27,70

27,23

Agricultura Pesca Industria Construción Servizos

 
Gráfico 04. Accidentes investigados por sectores  Gráfico 05. Accidentes investigados por sectores (ponderados) 

 

 
En función do sector, aprécianse notables diferenzas nas causas dos accidentes, no gráfico 06 
móstranse as porcentaxes de cada un dos distintos bloques de causas segundo sectores de acti-
vidade. 

 

 
Causas máis destacadas por sectores       

 
 Agricultura: destacan sobre os demais as causas relacionadas coa Organización do traba-

llo e aquelas que, a falta de mellor agrupación, se inclúen no bloque Outros factores co 
26,79%. 

 Pesca: este sector constitúe a excepción en canto ás causas predominantes dos acciden-
tes, as causas ligadas á organización do traballo non se citan, sendo maioría as causas 
relacionadas coa prevención intrínseca (defectos en canto a adecuación e medidas de se-
guridade do lugar de traballo) e as que teñen que ver cos Factores individuais do 
traballador e os materiais ou produtos que utiliza. 

 Industria: as causas organizativas co 33,08% do total destácanse neste sector en relación 
coas demais. 

 Construción: neste sector os dous principais bloques de causas son as organizativas co 
31,62% e as agrupadas no bloque de Factores individuais (accións inadecuadas dende un 
punto de vista preventivo no traballo). 

 Servizos: tamén neste sector as causas organizativas son as predominantes co 26,23% do 
total. En segundo lugar aparecen as relacionadas coa Xestión da prevención co 16,39% e 
moi próximas a estas os Factores individuais co 15,57%. 

 

Sectores (ponderados)

31,46%

14,80%

16,69%

32,68%

4,37%

Agricultura Pesca Industria Construción Servizos
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Bloques de Causas por sector de actividade
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Gráfico 06. Bloques de causas por sector de actividade 
 
 
Análise do sector agrario 

 
Dos informes de investigación dos accidentes analizados, 31 (o 14,55% do total) son do sector 
agrario, segundo se indica no gráfico 04. Nos 31 accidentes determináronse 56 causas, o que su-
pón o 12,70% das 441 causas detectadas. 
 
Os bloques de causas máis frecuentes son os de Organización do traballo e o Outros, co 26,79% 
sendo neste último bloque o que maior diferenza presenta co total dos sectores, o 13,86% máis. 
 
En terceiro lugar encóntrase o bloque de Espazos e superficies de traballo co 12,50%, sendo a 
diferenza co total dos sectores de 5,02%. Outros bloques a destacar pola súa maior diferenza co 
total son: Xestión da prevención que co 5,36% das causas deste sector presenta unha diferenza 
co total dos sectores de -8,70% e o da Prevención intrínseca, que co 3,57% ten unha diferenza co 
total do -6,41%. 
 
Na análise por causas da táboa 05, as causas máis frecuentes no sector agrario son a 6102 (Mé-
todo de traballo inadecuado, B5) e a 9199 (Outras causas, B8) co 14,29%; sendo estas dúas as 
que maior diferenza co total dos sectores presentan. En seguinte lugar está 8108 (Permanencia 
dalgún traballador dentro dunha zona perigosa ou indebida, B7) con 7,14% e coa mesma porcen-
taxe a 8999 (Outras causas relativas aos factores persoais-individuais, B8), sendo a diferenza 
porcentual co total de 4,42%. Por último, comentar a porcentaxe da causa 1110 (Pavimento defi-
ciente ou inadecuado - descontinuo, escorregadizo, inestable, con pendente excesiva, etc. -, B4) 
co 5,36%, cunha diferenza porcentual respecto ao total de 3,77%. 
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Causas máis frecuentes no sector 
% no sector 

agrario 
% do total 

Diferenza en % co 
total 

6102 14,29% 8,62% 5,67% 

9199 14,29% 4,76% 9,52% 

8108 7,14% 3,85% 3,29% 

8999 7,14% 2,72% 4,42% 

1110 5,36% 1,59% 3,77% 

3201 3,57% 3,63% -0,06% 

6106 3,57% 0,68% 2,89% 

6109 3,57% 2,27% 1,30% 

7201 3,57% 2,49% 1,08% 

8199 3,57% 2,72% 0,85% 

9299 3,57% 1,59% 1,98% 

Táboa 05. Causas máis frecuentes no sector agrario. 
 
 
 

Análise do sector pesqueiro 

 
 

Oito dos informes de investigación de accidente analizados neste traballo son do sector da pesca. 
Este número de casos é escaso para facer unha análise representativa (3,76% do total de acci-
dentes investigados, como detalla o gráfico 04), polo que os resultados obtidos deben tomarse 
con cautela. Nestes 8 accidentes o total de causas detectadas foi de 13, que en porcentaxe sobre 
o total é o 2,95% das causas. 
 
Facendo a comparación entre os datos do gráfico 06 correspondentes ao sector pesqueiro e o to-
tal dos accidentes por bloques do gráfico 03, son as causas categorizadas como de Prevención 
intrínseca co 30,77% o bloque máis numeroso. En segundo lugar están os Factores individuais e 
os Materiais, produtos e axentes co 23,08% das causas. 
 
Mención á parte merece o feito que no sector pesqueiro non se detecten causas de Organización 
do traballo o que provoque a maior diferenza dos bloques de causas co total dos sectores. 
 
Na táboa 06 seguinte, detállanse as causas máis frecuentes no sector pesqueiro. A máis frecuen-
te é a 1308 (Causas relativas aos aspectos meteorolóxicos, B3) co 23,08% das causas do sector. 
A continuación da anterior, encóntranse: a 8108 (Permanencia dalgún traballador dentro dunha 
zona perigosa ou indebida, B7), 4103 (Resistencia mecánica insuficiente do equipo de traballo, 
B1) e 7206 (Formación/información inadecuada, inexistente sobre riscos ou medidas preventivas, 
B6) as tres co 15,38% das causas do sector. 
 
 

Causas máis frecuentes no sector 
% no sector 

da pesca 
% do total 

Diferenza en % co 
total 

1308 23,08% 1,13% 21,95% 

8108 15,38% 3,85% 11,53% 

4103 15,38% 0,45% 14,93% 

7206 15,38% 2,72% 12,66% 

1201 7,69% 0,91% 6,78% 

3105 7,69% 0,45% 7,24% 

3199 7,69% 0,91% 6,78% 

8106 7,69% 1,59% 6,10% 

Táboa 06. Causas máis frecuentes no sector pesqueiro. 
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Análise do sector industrial 
 
O sector industrial é o terceiro dos sectores por número de informes de investigación de acciden-
tes con 57 casos. No gráfico 04 móstrase a porcentaxe sobre o total de accidentes que lle 
corresponde que é o 26,76%. Neste sector contabilizáronse 133 causas para estes 57 accidentes 
o que dá unha media de causas por accidente de 2,38, superior á media total de 2,07. 

 
Cos datos correspondentes á industria no gráfico 06 e o total dos accidentes por bloques do gráfi-
co 03, as relacionadas coa Organización do traballo, co 33,08%, son as causas máis frecuentes 
neste sector a considerable distancia das seguintes: Xestión da prevención co 14,29% e Preven-
ción intrínseca co 13,53%. 

 
As causas individuais dos accidentes na industria detállanse na táboa 07, sendo a causa máis fre-
cuente unha do bloque B5, a 6102 (Método de traballo inadecuado) co 9,77%. En segundo lugar 
está a 3201 (Ausencia e/ou deficiencia de resgardos e de dispositivos de protección) pertencente 
ao bloque B2, que supón o 7,52% das causas. Xa cunha menor porcentaxe está a 3111, (Accesi-
bilidade a órganos da máquina perigosos: atrapantes, cortantes, punzantes, ou con posibilidade 
de ocasionar un contacto eléctrico), pertencente ao bloque B1. 

 

Causas máis frecuentes no sector 
% no sector 
da industria 

% do total 
Diferenza en % co 

total 

6102 9,77% 8,62% 1,16% 

3201 7,52% 3,63% 3,89% 

3111 4,51% 1,59% 2,92% 

8108 3,76% 3,85% -0,10% 

7206 3,76% 2,72% 1,04% 

8102 3,76% 1,59% 2,17% 

6304 3,01% 2,27% 0,74% 

9199 2,26% 4,76% -2,51% 

7201 2,26% 2,49% -0,24% 

9299 2,26% 1,59% 0,67% 

6101 2,26% 2,27% -0,01% 

Táboa 07. Causas máis frecuentes no sector industrial. 

 

 
Análise do sector da construción 
  
É o sector de actividade con maior número de informes, con 59 casos que en porcentaxe supoñen 
o 27,70% do total das investigacións de accidentes que se analizan, como se pode ver no gráfico 
04. Para estes 59 accidentes encontráronse 117 causas, o que resulta en valor medio de 1,98, 
lixeiramente inferior ao do total. 
 
Utilizando os datos correspondentes á construción do gráfico 06, as causas máis frecuentes nos 
accidentes deste sector son as do bloque de Organización do traballo co 31,62%, seguidas dos 
Factores individuais co 20,51% e da Xestión da prevención co 15,38%, seguindo a mesma orde 
dos bloques de causas no total dos sectores como se ve no gráfico 03. 

 
Para o sector da construción as causas individuais detállanse na táboa 08. A causa máis frecuen-
te é a 6102 (Método de traballo inadecuado), do bloque B5, co 8,55%. A continuación encóntranse 
tres causas coa mesma porcentaxe, o 4,27%: 9199 (Outras causas, B8), 8199 (Outras causas re-
lativas aos factores de comportamento, B7) e 6101 (Método de traballo inexistente, B5). Sendo 
esta última causa  a que ten a maior diferenza co total co 2,01%. 
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Causas máis frecuentes no sector 
% no sector da 

construción 
% do total 

Diferenza en % co 
total 

6102 8,55% 8,62% -0,07% 

9199 4,27% 4,76% -0,49% 

8199 4,27% 2,72% 1,55% 

6101 4,27% 2,27% 2,01% 

8108 3,42% 3,85% -0,44% 

1104 3,42% 1,59% 1,83% 

7101 3,42% 1,59% 1,83% 

8106 3,42% 1,59% 1,83% 

8999 2,56% 2,72% -0,16% 

7201 2,56% 2,49% 0,07% 

1106 2,56% 1,36% 1,20% 

6403 2,56% 0,91% 1,66% 

8299 2,56% 1,59% 0,98% 

Táboa 08. Causas máis frecuentes no sector da construción. 

  
 
Análise do sector servizos 
 
No sector servizos contabilízanse 58 accidentes, o que expresado en porcentaxe é o 27,23% do 
total. O gráfico que expresa a porcentaxe de accidentes deste sector xunto aos dos demais secto-
res é o gráfico 04. Nestes 58 accidentes detectáronse 122 causas, o que dá un valor de 2,10 moi 
próximo á media. 

 
Na agrupación por bloques de causas do gráfico 06, as causas que con maior frecuencia se dan 
no sector servizos son as referidas á Organización do traballo co 26,23% das causas do sector, 
seguidas das de Xestión da prevención co 16,39% e as de Factores individuais co 15,57%. 
 
Na táboa 09 enuméranse ordenadas de maior a menor frecuencia as causas individuais de acci-
dente no sector servizos. A máis frecuente, ao igual que en catro dos cinco sectores, é a 6102 
(Método de traballo inadecuado), do bloque B5, co 5,74% das causas do sector, se ben a diferen-
za respecto co total é tamén a maior de todas co -2,88%. A continuación encóntranse dúas 
causas coa mesma porcentaxe, o 4,10%: 9199 (Outras causas, B8) e 8199 (Outras causas relati-
vas aos factores de comportamento, B7). 

 
 

Causas máis frecuentes no sector 
% no sector 
dos servizos 

% do total 
Diferenza en % co 

total 

6102 5,74% 8,62% -2,88% 

9199 4,10% 4,76% -0,66% 

8199 4,10% 2,72% 1,38% 

8999 3,28% 2,72% 0,56% 

6109 3,28% 2,27% 1,01% 

4999 3,28% 1,59% 1,69% 

6304 3,28% 2,27% 1,01% 

7105 3,28% 1,59% 1,69% 

7206 3,28% 2,72% 0,56% 

8299 3,28% 1,59% 1,69% 

1110 2,46% 1,59% 0,87% 

7201 2,46% 2,49% -0,04% 

8103 2,46% 0,91% 1,55% 

8109 2,46% 1,59% 0,87% 

Táboa 09. Causas máis frecuentes no sector dos servizos. 
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Causas segundo variables da persoa 

 
Sexo 

 
No gráfico 07 móstranse as porcentaxes dos bloques de causas segundo o sexo dos traballado-
res. Entre as causas máis frecuentes están as relacionadas coa Organización do traballo, onde 
tamén onde a diferenza en porcentaxe entre homes e mulleres é maior, co 29,85% nos homes e 
22,45% nas mulleres. En troques, no segundo bloque de causas máis frecuente, os Factores indi-
viduais, a diferenza entre sexos é insignificante. O terceiro bloque máis frecuente, a Xestión da 
prevención, ten a segunda maior diferenza relativa a prol dos homes, co 14,54% para os homes e 
o 10,20%  nas mulleres.  
 

 

Bloques de causas, homes e mulleres

9,95%

7,91%

3,06%

6,89%

29,85%

14,54%

15,56%

12,24%

10,20%

4,08%

6,12%

12,24%

22,45%

10,20%

16,33%

18,37%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Prevención intrínseca

Protección ou sinalización

Materiais, produtos ou axentes

Espazos e superficies de traballo

Organización do traballo

Xestión da prevención

Factores individuais

Outros

Homes Mulleres

 
 Gráfico 07. Bloques de causas por sexo 

 
Nacionalidade 
 

Dos accidentes investigados, a gran maioría o 94,84% corresponden a traballadores españois, 
sendo o 5,16% de diversas nacionalidades. Na táboa 10 móstranse as porcentaxes segundo sec-
tores de ambos os dous grupos e destácanse en grosa aqueles que superan a porcentaxe total do 
sector. Tendo en conta a incidencia dos accidentes graves por sectores correspondente ao anua-
rio de sinistralidade do 2011 publicado polo ISSGA, no que Pesca, Construción e Agricultura son 
os de maior incidencia e que non se dispón dos datos do número de traballadores cotizantes por 
sector de actividade e nacionalidade, a maior porcentaxe de accidentados estranxeiros na Agricul-
tura e Pesca pode ser por haber unha maior proporción dos traballadores estranxeiros nestes 
sectores. 

  

 NACIONALIDADE  

SECTOR Españois Extranxeiros Total 

Agricultura 13,86% 27,27% 14,55% 

Pesca 2,97% 18,18% 3,76% 

Industria 27,23% 18,18% 26,76% 

Construción 27,72% 27,27% 27,70% 

Servizos 28,22% 9,09% 27,23% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

http://issga.xunta.es/portal/contido/observatorio/index.html
http://issga.xunta.es/portal/contido/observatorio/index.html
marmoya
Línea

marmoya
Línea
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Accidentes por idade en %

1,88 4,23

15,96

24,41

33,80

19,72

de 16 a 19 anos de 20 a 24 anos de 25 a 34 anos de 35 a 44 anos de 45 a 54 anos de 55 a 65 anos

Táboa 10. Accidentes segundo nacionalidade do traballador e sector. 

Na análise por bloques do gráfico 08 apréciase gran diferenza entre as causas dos accidentes dos 
traballadores españois e estranxeiros. Para valorar isto pódense comprobar os resultados dos grá-
ficos 03 e 06. Se nos traballadores españois, a Organización do traballo co 29,93% das causas e 
os Factores individuais co 15,91% son as dúas principais bloques de causas, nos estranxeiros a 
Xestión da prevención e o bloque de Outros son os dous principais. 
 

Bloques de causas  traballadores nacionais e extranxeiros

9,74%

7,84%

3,56%

7,13%

29,93%

13,54%

15,91%

12,35%

15,00%

15,00%

10,00%

25,00%

10,00%

25,00%

9,98%

7,48%

3,40%

7,48%

29,02%

14,06%

15,65%

12,93%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Prevención intrínseca

Protección ou sinalización

Materiais, produtos ou axentes

Espazos e superficies de traballo

Organización do traballo

Xestión da prevención

Factores individuais

Outros

Nacionais Extranxeiros Total

 
Gráfico 08. Bloques de causas por nacionalidade. 

 
 
Idade 
 
Para a análise por grupos de idade, utilizáronse os seguintes grupos, seguindo a estrutura de ida-
de das estatísticas do ISSGA: 
 

 De 16 a 19 anos 
 

 De 20 a 24 anos 
 

 De 25 a 34 anos 
 

 De 35 a 44 anos 
 

 De 45 a 54 anos 
 

 De 55 a 65 anos 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 09. Accidentes por idade 

 
A porcentaxe do total de accidentes investigados de cada grupo de idade detállase no gráfico 09, 
onde se pon de manifesto que o número de accidentes investigados non se corresponde co nú-
mero de traballadores afiliados nos grupos de idade, aumentando a proporción de accidentes 
investigados coa idade ata o tramo de 45 a 54 e manténdose no grupo superior.* 
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* Os datos da afiliación anual por idades publicaranse nas seguintes edicións deste traballo. 

No gráfico 10 a continuación, represéntanse as porcentaxes dos bloques de causas máis frecuen-
tes segundo os grupos de idade. En todos os grupos de idade, as causas de Organización do 
traballo son as máis frecuentes nos accidentes. Os Factores individuais son o segundo bloque en 
importancia, con porcentaxes destacadas nos grupos de idade de 20 a 24 anos, de 45 a 54 anos 
e de 55 a 65 anos. As causas relacionadas coa Xestión da prevención son o terceiro grupo máis 
frecuente, con porcentaxes importantes nos grupos de idade de 16 a 19 anos, de 25 a 34 anos e 
de 35 a 44 anos. 
 

Bloques de Causas B5 a B7 nos grupos de idade

28,57%

23,08% 23,08%

34,83%

11,24%

18,10%

21,55%21,33%

8,00%

14,29%

42,86%

15,38%
15,73%

25,86%

18,67%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Organización do traballo Xestión da prevención Factores individuais

de 16 a 19 anos de 20 a 24 anos de 25 a 34 anos de 35 a 44 anos de 55 a 65 anos

 
Gráfico 10. Porcentaxes dos grupos de idade nos principais bloques de causas. 
 

O número de accidentes investigados non é igual en cada grupo de idade; e dentro de cada grupo 
a importancia que teñen os diferentes bloques de causas posibles pode variar. No gráfico 11 se-
guinte represéntanse ambas as dúas circunstancias, podendo comprobar de forma simultánea o 
peso de cada grupo de idade no número de accidentes investigados e a proporción que teñen os 
diferentes grupos de idade no total dos diferentes bloques de causas. 
 

1,45% 1,75%

27,27% 24,24%

24,22% 22,58%

14,49%
15,79%

21,21%

9,09%

40,32%

30,43% 22,81%

33,33%

20,00%

45,45%

35,16%

20,97%

28,99%

29,82%

18,18%

40,00%

21,21%
12,50%

20,29%
24,56%

5,26%4,35%
13,33%

2,34% 3,23%

13,64%

34,09%

23,44%

38,64%

13,64%
9,68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Prevención intrínseca Protección ou sinalización Materiais, produtos ou

axentes

Espazos e superficies de

traballo

Organización do traballo Xestión da prevención Factores individuais Outros

de 16 a 19 anos de 20 a 24 anos de 25 a 34 anos de 35 a 44 anos de 45 a 54 anos de 55 a 65 anos
 

Gráfico 11. Porcentaxes de cada grupo de idade nos bloques de causas. 
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Grupos de ocupacións máis frecuentes

42,25%

17,37%

16,90%

15,49%

5,63% 2,35%

7. Artesáns e traballadores cualificados das industrias manufectureiras e a construción (agás operadores de instalacións) 

9. Ocupacións elementais 

8.Operadores de instalacións e maquinaria, e montadores

6. Traballadores cualificados no sector agrícola, gandeiro, forestal e pesqueiro 

5. Traballadores de servizos de restauración, persoais, protección e vendedores

Outras

Ocupación 
 
Na análise dos accidentes pola ocupación dos traballadores accidentados, o grupo 7 que corres-
ponde aos traballadores cualificados da construción, e as manufacturas, son con gran diferenza,o 
grupo de traballadores con máis accidentes co 42,25% destes. No gráfico 12 represéntanse as 
porcentaxes de accidentes investigados dos distintos grupos de ocupación. 
 
 0. Ocupacións militares. 

 1. Directores e xerentes. 

 2. Técnicos e profesionais científicos  
     e intelectuais. 

 3. Técnicos; profesionais de apoio. 

 4. Empregados contables, administrativos 
    e outros empregados de oficina 

 5. Traballadores de servizos de restauración,  
    persoais, protección e vendedores. 

 6. Traballadores cualificados no sector agrícola,  
    gandeiro, forestal e pesqueiro. 

 7. Artesáns e traballadores cualificados das  
     industrias manufactureiras e a construción  
     (agás operadores de instalacións). 

 8. Operadores de instalacións e maquinaria,  
    e montadores. 

 9. Ocupacións elementais. 

 
Gráfico 12. Grupos de ocupacións máis frecuentes nos accidentes investigados 

 
Este nivel de agrupación dános un baixo nivel de detalle sobre as ocupacións dos accidentados, 
polo que no gráfico 13 e na táboa 11 que a acompaña, se concreta un pouco máis. Os traballado-
res da construción son o subgrupo de traballadores con maior número de accidentes investigados 
co 19,72% dos casos, seguidos de os condutores co 7,51% e os soldadores, chapistas, montado-
res de estruturas e afíns co 7,04%. Os traballadores das ocupacións do gráfico 13 supoñen as 3/4 
partes do total dos accidentes investigados, sendo todos estes subgrupos de ocupacións perten-
centes aos catro grupos con maior número de accidentes. 
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Gráfico 13. Ocupacións (a dous díxitos) máis frecuentes nos accidentes investigados 
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71 Traballadores en obras estruturais de construción e afíns 

84 Condutores de vehículos para o transporte urbano ou por estrada  

73 Soldadores, chapistas, montadores de estruturas metálicas, ferreiros, elaboradores de ferramentas, etc.  

64 Traballadores cualificados en actividades forestais, pesqueiras e cinexéticas 

81 Operadores de instalacións e maquinaria fixas  

72 Traballadores de rematado de construcións e instalacións (agás electricistas), pintores e afíns  

78 Traballadores da madeira, téxtil, confección, pel, coiro, calzado e outros operarios en oficios  

95 Peóns agrarios, forestais e da pesca  

96 Peóns da construción e da minaría  

63 Traballadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas  

97 Peóns das industrias manufactureiras  

Táboa 11. Códigos das ocupacións máis frecuentes nos informes (a dous díxitos). 

  
Na táboa seguinte faise unha selección dos bloques de causas máis frecuentes das ocupacións 
mostradas no gráfico 13, na cal para non alongar en exceso a táboa no caso de porcentaxes 
iguais con menor valor se escolleu aqueles que poidan indicar unha particularidade do grupo de 
ocupación.  
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OCUPACIÓN 
BLOQUES DE CAU-

SAS MÁIS FRECUENTES 
% DE CAUSAS 

71. Traballadores en obras estruturais de construción e 
afíns 

Organización do traballo 25,58% 

Factores individuais 22,09% 

Xestión da prevención 16,28% 

84. Condutores de vehículos para o transporte urbano 
ou por estrada 

Organización do traballo 27,27% 

Xestión da prevención 18,18% 

Factores individuais 18,18% 

73. Soldadores, chapistas, montadores de estruturas 
metálicas, ferreiros, elaboradores de ferramentas, etc. 

Organización do traballo 44,23% 

Xestión da prevención 21,15% 

Prevención intrínseca 13,46% 

64. Traballadores cualificados en actividades forestais, 
pesqueiras e cinexéticas 

Organización do traballo 18,18% 

Factores individuais 18,18% 

Espazos e superficies de 
traballo 

18,18% 

Prevención intrínseca 18,18% 

81. Operadores de instalacións e maquinaria fixas  Organización do traballo 28,00% 

Factores individuais 24,00% 

Protección ou sinalización 16,00% 

72. Traballadores de rematado de construcións e insta-
lacións (agás electricistas), pintores e afíns 

Organización do traballo 39,13% 

Espazos e superficies de 
traballo 

17,39% 

Outros 13,04% 

78. Traballadores da madeira, téxtil, confección, pel, coi-
ro, calzado e outros operarios en oficios  

Organización do traballo 28,00% 

Factores individuais 20,00% 

Xestión da prevención 16,00% 

95. Peóns agrarios, forestais e da pesca Organización do traballo 27,78% 

Espazos e superficies de 
traballo 

27,78% 

Factores individuais 11,11% 

Materiais, produtos ou 
axentes 

11,11% 

96. Peóns da construción e da minaría  Organización do traballo 38,10% 

Xestión da prevención 23,81% 

Materiais, produtos ou 
axentes 

9,52% 

63. Traballadores cualificados en actividades agrope-
cuarias mixtas  

Outros 47,06% 

Organización do traballo 23,53% 

Protección ou sinalización 11,76% 

97. Peóns das industrias manufactureiras  Organización do traballo 25,00% 

Outros 18,75% 

Protección ou sinalización 12,50% 

Táboa 12. Bloques de causas máis frecuentes segundo ocupacións. 
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Nas táboas 13 á 20, detállanse as causas máis frecuentes nos diferentes grupos de ocupacións. 
As táboas 13 á 15 corresponden aos grupos de ocupacións II, III e IV. O escaso número de cau-
sas, por mor dun número reducido de accidentes investigados nestes grupos de ocupacións, dá 
como resultado unhas porcentaxes de causas cuns valores moi elevados en relación ás porcenta-
xes que se obteñen sobre o total. Para obter unha idea do peso dos diferentes grupos de 
ocupacións e dos diferentes bloques de causas no total dos accidentes investigados tense o gráfi-
co 14. 
 

G-II. Técnicos e profesionais científicos e intelectuais 

CAUSAS MÁIS 
FRECUENTES 

% DE CAUSAS 
 NO GRUPO 

% DE CAUSAS 
NO TOTAL 

DIF.  
EN % 

6102 25,00% 8,62% 16,38% 

3201 25,00% 3,63% 21,37% 

8108 25,00% 3,85% 21,15% 

8199 25,00% 2,72% 22,28% 

Táboa 13. Causas máis frecuentes no grupo II 

 
 

G-III. Técnicos; profesionais de apoio  

CAUSAS MÁIS  
FRECUENTES 

% DE CAUSAS  
NO GRUPO 

% DE CAUSAS 
 NO TOTAL 

DIF.  
EN % 

6102 50,00% 8,62% 41,38% 

3201 50,00% 3,63% 46,37% 

Táboa 14. Causas máis frecuentes no grupo III 

 
 

G-IV. Empregados contables, administrativos e outros  
empregados de oficina 

CAUSAS MÁIS 
 FRECUENTES 

% DE CAUSAS 
 NO GRUPO 

% DE CAUSAS  
NO TOTAL 

DIF.  
EN % 

8999 25,00% 2,72% 22,28% 

1103 25,00% 0,68% 24,32% 

4199 25,00% 1,13% 23,87% 

6111 25,00% 0,23% 24,77% 

Táboa 15. Causas máis frecuentes no grupo IV 

 
 
O número de accidentes investigados e en consecuencia o número de causas de accidente au-
mentan nos grupos de ocupacións que se explican a continuación. 
 
Na táboa 16 móstranse as causas máis frecuentes para os traballadores da hostalaría, servizos 
persoais, de protección e vendedores, nos que a causa máis frecuente co 15% das causas totais 
é a codificada como 9199, Outras causas, seguida da 6304 (formación/información inadecuada ou 
inexistente sobre a tarefa), a 8299, Outras causas relativas aos factores intrínsecos, de saúde ou 
capacidades e a 1110, Pavimento deficiente ou inadecuado (descontinuo, escorregadizo, inesta-
ble, con pendente excesiva, etc.), as tres co 10% das causas dos accidentes deste grupo de 
ocupación. 
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G-V. Traballadores de servizos de restauración, persoais, protección e   
vendedores 

CAUSAS MÁIS  
FRECUENTES 

% DE CAUSAS 
 NO GRUPO 

% DE CAUSAS 
 NO TOTAL 

DIF. 
 EN 

% 

9199 15,00% 4,76% 10,24% 

6304 10,00% 2,27% 7,73% 

8299 10,00% 1,59% 8,41% 

1110 10,00% 1,59% 8,41% 

Táboa 16. Causas máis frecuentes no grupo V 

 
Na táboa 17 móstranse os datos das principais causas para un grupo de ocupación cun peso im-
portante no número de accidentes investigados, os traballadores cualificados na agricultura e a 
pesca. Destacáronse as tres primeiras celas das causas máis frecuentes para indicar a súa coin-
cidencia en posición, aínda que non en porcentaxe, coas tres causas máis frecuentes no total dos 
accidentes. Nótase xa no grupo VI que as diferenzas porcentuais entre as causas máis frecuentes 
neste grupo e as totais diminúen notablemente. 

 
G-VI. Traballadores cualificados no sector agrícola,  

gandeiro, forestal e pesqueiro 

CAUSAS MÁIS 
 FRECUENTES 

% DE CAU-
SAS 

 NO GRUPO 

% DE CAU-
SAS 

 NO TOTAL 

DIF. 
 EN 

% 

6102 11,67% 8,62% 3,05% 

9199 11,67% 4,76% 6,90% 

8108 6,67% 3,85% 2,81% 

8999 6,67% 2,72% 3,95% 

Táboa 17. Causas máis frecuentes no grupo VI 

  
Na táboa 18 seguinte aparecen as porcentaxes do grupo de ocupacións con máis accidentes in-
vestigados, o de traballadores da construción e a industria. Entre as causas máis frecuentes 
aparecen, ademais das tres máis frecuentes, a 3201, Ausencia e/ou deficiencia de resgardos e de 
dispositivos de protección co 4,35% e a 8199, Outras causas relativas aos factores de comporta-
mento co 2,90%. 
 

G-VII. Artesáns e traballadores cualificados das industrias manufectureiras e a 
construción (agás operadores de instalacións) 

CAUSAS MÁIS 
 FRECUENTES 

% DE CAUSAS 
 NO GRUPO 

% DE CAUSAS 
 NO TOTAL 

DIF. 
 EN 

% 

6102 8,70% 8,62% 0,08% 

3201 4,35% 3,63% 0,72% 

9199 2,90% 4,76% -1,86% 

8108 2,90% 3,85% -0,96% 

8199 2,90% 2,72% 0,18% 

Táboa 18. Causas máis frecuentes no grupo VII 

  
As causas máis frecuentes nos Operadores de instalacións e maquinaria e os montadores e en-
sambladores en fábricas, son similares aos do grupo anterior. Na táboa 19 móstrase como entre 
as catro primeiras causas aparecen as dúas máis frecuentes nos accidentes investigados, a 6102, 
Método de traballo inadecuado co 9,21% e a 8108, Permanencia do traballador dentro dunha zo-
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na perigosa ou indebida co 3,95%. A diferenza neste grupo, entre as causas máis frecuentes, está 
na 7105, Procedementos inexistentes, insuficientes ou deficientes, para a coordinación de activi-
dades realizadas por varias empresas, tamén co 3,95% das causas. 

 
 

G-VIII. Operadores de instalacións e maquinaria, e montadores 

CAUSAS MÁIS 
 FRECUENTES 

% DE CAU-
SAS 

 NO GRUPO 

% DE CAU-
SAS 

 NO TOTAL 

DIF
. 

 EN 
% 

6102 9,21% 8,62% 0,59% 

3201 3,95% 3,63% 0,32% 

8108 3,95% 3,85% 0,09% 

7105 3,95% 1,59% 2,36% 

Táboa 19. Causas máis frecuentes no grupo VIII 

 
  
O grupo 9 corresponde as Ocupacións elementais. Este é o segundo grupo de traballadores en 
número de accidentes investigados co 17,37%. Ademais da 6102 co 8,82% do total das causas do 
grupo e a 8108 co 5,88%, entre as causas máis frecuentes aparecen tres máis tamén co 5,88%: 
7206, Formación/información inadecuada, inexistente sobre riscos ou medidas preventivas, 6101, 
Método de traballo inexistente e a 1110, Pavimento deficiente ou inadecuado (descontinuo, esco-
rregadizo, inestable, con pendente excesiva, etc.). 
 

 

G-IX. Ocupacións elementais 

CAUSAS MÁIS 
 FRECUENTES 

% DE CAU-
SAS 

 NO GRUPO 

% DE CAU-
SAS 

 NO TOTAL 

DIF. 
 EN 

% 

6102 8,82% 8,62% 0,21% 

8108 5,88% 3,85% 2,03% 

7206 5,88% 2,72% 3,16% 

6101 5,88% 2,27% 3,61% 

1110 5,88% 1,59% 4,30% 

Táboa 20. Causas máis frecuentes no grupo IX 

  
 
 
Un xeito de representar o número en relación ao total dos accidentes de cada grupo de traballado-
res e as causas destes témolo no gráfico 14. De cada un dos grupos de causas que se citan no 
eixe x, temos as porcentaxes do total que corresponden a cada grupo de ocupacións. Sendo o 
grupo VII o de maior número de accidentes e causas, destacan nas causas de Prevención intrín-
seca o grupo VIII de Operadores de instalacións e maquinaria, e montadores e no grupo VI de 
Traballadores cualificados no sector agrícola, gandeiro, forestal e pesqueiro as causas do bloque 
de Materiais, produtos ou axentes. 
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Bloques de causas por ocupacións
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Gráfico 14. Causas dos accidentes (por bloques de causas) nos diferentes grupos de ocupación 

  

 

 
Tipo de contrato 

 
 
A continuación, na táboa 21 danse as porcentaxes de accidentes por sector e tipo de contrato dos 
traballadores. Do total dos traballadores accidentados, algo máis da metade, o 53,05% tiñan un 
contrato indefinido e case un de cada dez, o 9,86% era un traballador autónomo que cotizaba as 
continxencias profesionais. 
 
Considerando o tipo de contrato, os traballadores con contrato indefinido son ampla maioría na 
industria co 71,93% dos accidentados do sector, os traballadores temporais son maioría na cons-
trución co 52,54% e os autónomos son ampla maioría na agricultura co 64,52%. 

 

% 
Sector do centro de traballo 

Total 

Agricultura Pesca Industria Construción Servizos 

Tipo de con-
trato 

Indefinidos 16,13% 62,50% 71,93% 47,46% 58,62% 53,05% 

Temporais 19,35% 37,50% 26,32% 52,54% 41,38% 37,09% 

Autónomos 64,52% 0,00% 1,75% 0,00% 0,00% 9,86% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

   Táboa 21. Porcentaxes dos accidentes dos traballadores segundo sector e tipo de contrato 

 
 
Coas tres maiores porcentaxes de cada un dos tres tipos de contrato para os distintos tipos de 
traballo fíxose a táboa 22, ordenándoas segundo a maior porcentaxe total de cada tipo de traballo. 
Os traballadores con contrato indefinido nos traballos de produción, transformación e tratamento 
(de calquera tipo) teñen a maior porcentaxe de accidentes co 29,20% deste tipo de contrato. Os 
traballadores temporais mostran menores diferenzas entre os traballos de maior sinistralidade, 
sendo os labores de tipo forestal e as de instalación, colocación ou preparación as máis frecuen-
tes co 11,39% dos accidentes do grupo. Os traballadores autónomos accidentados, que son 

marmoya
Línea

marmoya
Línea
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maioría no sector agrícola, teñen nos labores gandeiros co 42,86% e nos traballos agrícolas co 
23,81% as maiores porcentaxes de accidentes. 
 

Tipo de traballo Indefinidos Temporais Autónomos Total 

11. Produción, transformación, tratamento 
    (de calquera tipo) 29,20% 8,86% 4,76% 19,25% 

52. Mantemento, reparación, regraxe, 
      posta a punto 11,50% 8,86% 9,52% 10,33% 

51. Instalación, colocación, preparación 
9,73% 11,39% 0,00% 9,39% 

12. Almacenamento - de todo tipo 
10,62% 8,86% 0,00% 8,92% 

24. Renovación, reparación,                      

     agregación, mantemento - de       

     todo tipo de construcións 

4,42% 10,13% 0,00% 6,10% 

33. Labores de tipo gandeiras - con  
      animais vivos 2,65% 0,00% 42,86% 5,63% 

34. Labores de tipo forestal  
0,88% 11,39% 4,76% 5,16% 

31. Labores de tipo agrícola  
      - traballos da terra 0,00% 0,00% 23,81% 2,35% 

Táboa 22. Maiores porcentaxes segundo o tipo de contrato e tipo de traballo. 

 

 
No gráfico 15 a continuación, móstranse os bloques de causas dos accidentes segundo o tipo de 
contrato. Nos traballadores con contrato indefinido destaca en relación co total, a porcentaxe das 
Causas de prevención intrínseca co 13,39% superior á porcentaxe do total dos traballadores que 
é do 9,98%. Nos traballadores temporais destaca a porcentaxe dos Espazos e superficies de tra-
ballo, que co 10,46% é superior ao 7,48% do total dos traballadores. Nos traballadores autónomos 
destacan as porcentaxes de Materiais, produtos ou axentes e sobre todo as causas do bloque Ou-
tros (factores ou causas) que alcanzan o 41,18% das causas dos accidentes destes traballadores. 
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Gráfico 15. Causas dos accidentes (por bloques de causas) segundo o tipo de contrato 
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Para aumentar o nivel de detalle sobre as causas, na táboa 23 detállanse as principais causas 
dos traballadores de cada tipo de contrato. 

 

 

 

Indefinidos 

6102. Método de traballo inadecuado. 9,45% 

3201. Ausencia e/ou deficiencia de resgardos e de dispositivos de protección. 5,51% 

8199. Outras causas relativas aos factores de comportamento. 3,94% 

7201. Non identificación do/os risco/s que materializaron o accidente. 3,15% 

   

Temporais 

6102. Método de traballo inadecuado. 7,19% 

9199. Outras causas. 7,19% 

8108. Permanencia do traballador dentro dunha zona perigosa ou indebida. 5,88% 

6109. Existencia de interferencias ou falta de coordinación entre traballadores que realizan esta ou        
         distintas tarefas. 

3,92% 

8299. Outras causas relativas aos factores intrínsecos, de saúde ou capacidades. 3,92% 

   

Autónomos 

9199. Outras causas 17,65% 

8999. Outras causas relativas aos factores persoais-individuais. 11,76% 

6102. Método de traballo inadecuado 8,82% 

9299. Feitos non causais. 5,88% 

6106. Traballos solitarios sen as medidas de prevención axeitadas. 5,88% 

3999. Outras causas relativas ás máquinas. 5,88% 

Táboa 23. Causas con maiores porcentaxes segundo o tipo de contrato. 
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Causas segundo variables de empresa 
 
 
 Provincia  do centro de traballo do accidente 
 
No gráfico 16 que se pode ver a continuación, móstranse as porcentaxes dos distintos bloques de 
causas dos accidentes acontecidos nos centros de traballo das provincias galegas. Os resultados 
non son uniformes existindo diferenzas significativas entre unhas provincias e outras. As causas 
debidas a erros na Organización do traballo son as máis frecuentes en todas as provincias, coa 
excepción de Lugo en que Outros factores ou causas con o 37,21% é o bloque de maior frecuen-
cia. Na Coruña, os Factores individuais co 21,13% destacan en relación coas porcentaxes das 
demais provincias. En Lugo, como xa se comentou, é a porcentaxe no bloque de Outros o que 
máis destaca en comparación coas demais. Ourense destaca en relación coas demais provincias 
en tres bloques de causas: na Organización do traballo ten unha porcentaxe de causas do 
36,73%, en Espazos e superficies de traballo a súa porcentaxe é do 18,37%, moi superior ao das 
demais provincias e en Protección e sinalización co 14,29%. Pontevedra destaca sobre as de-
mais na porcentaxe de Xestión da prevención  co 21,67% e no da Prevención intrínseca co 
11,82%. 
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Gráfico 16. Bloques de causas por provincias. 

 
Na táboa 24 auméntase o detalle indicando as causas máis frecuentes nos accidentes de cada 
provincia. Entre os valores da táboa que só aparecen nunha provincia destacar: o 4,93% da causa 
9299, Feitos non causais na provincia da Coruña; o 4,65% das causas 5199, Outras causas rela-
tivas á manipulación e almacenamento de materiais e 6499, Outras causas relativas á selección e 
utilización de equipos e materiais na provincia de Lugo; o 6,12% das causas 6304, Forma-
ción/información inadecuada ou inexistente sobre a tarefa e 1106, Falta de seguridade estrutural 
ou estabilidade de paramentos, etc. na provincia de Ourense; e a 7206, Formación/información 
inadecuada, inexistente sobre riscos ou medidas preventivas, co 4,43% das causas da provincia 
de Pontevedra. 
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A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 

Causas 
% de cau-

sas da 
provincia 

Causas 
% de cau-

sas da 
provincia 

Causas 
% de cau-

sas da 
provincia 

Causas 
% de cau-

sas da 
provincia 

6102 11,27% 9199 25,58% 6102 10,20% 6102 6,40% 

8108 6,34% 6102 9,30% 3201 8,16% 7206 4,43% 

3201 4,93% 3201 4,65% 6101 6,12% 8199 3,94% 

9299 4,93% 8999 4,65% 6304 6,12% 8108 3,45% 

8999 3,52% 6101 4,65% 1106 6,12% 7201 2,96% 

8106 2,82% 8199 4,65% 1110 4,08% 6109 2,96% 

8109 2,82% 5199 4,65% 8102 4,08% 7105 2,96% 

9199 2,82% 6499 4,65% 1104 4,08% 7101 2,96% 

    6403 4,08% 9199 2,46% 

    7206 4,08% 8999 2,46% 

      8299 2,46% 

Táboa 24. Causas con maiores porcentaxes segundo provincias. 
 

 
 
Cadro de persoal da empresa 
 
 
No gráfico de torta seguinte, represéntanse as porcentaxes sobre o total de accidentes segundo o 
tamaño da empresa do traballador accidentado. As porcentaxes maiores corresponden aos tama-
ños de empresa máis frecuentes; o 38,03% dos accidentados traballaban en en empresas de 1 a 
10 traballadores e o 30,05% en empresas de 11 a 49 traballadores. 
 

Cadro de persoal das empresas

38,03%

9,86%7,51%
14,55%

30,05%

0 1 a 10 11 a 49 50 a 249 250 e máis

 
Gráfico 17. Porcentaxes das empresas dos accidentados por cadro de persoal. 

 
Segundo o tamaño da empresa, a frecuencia das distintas causas dos accidentes é distinta. No 
gráfico 18 represéntanse as porcentaxes dos bloques de causas segundo o tamaño do cadro de 
persoal da empresa. Sinálanse a continuación os bloques de causas nos que a porcentaxe de ca-
da tamaño de empresa destaca dos demais: os autónomos sen empregados teñen unha 
porcentaxe de causas 41,18% no bloque Outros e 11,76% en Materiais produtos ou axentes; nas 
empresas de 1 a 10 traballadores, a porcentaxe do bloque de Organización do traballo é do 



 
28 

32,73% das causas; as empresas de 11 a 49 traballadores son as que teñen a porcentaxe maior 
no bloque de Xestión da prevención co 18,84%, as empresas de 50 a 249 traballadores, son 
dous os bloques de causas nos que destacan sobre as demais, en Prevención intrínseca co 
18,31% e en Factores individuais co 19,72%; e as empresas de 250 ou máis traballadores é no 
bloque de Espazos e superficies de traballo no que destaca sobre as demais co 12,12%. 

 

Bloques de causas por cadro de persoal

5,88%

5,88%

11,76%

5,88%

23,53%

5,88%

41,18%

8,48%

9,09%

3,64%

7,88%

32,73%

14,55%

13,33%

10,30%

7,97%

3,62%

0,72%

7,97%

28,99%

18,84%

18,12%

13,77%

18,31%

12,68%

5,63%

4,23%

23,94%

8,45%

19,72%

7,04%

12,12%

6,06%

12,12%

27,27%

18,18%

18,18%

6,06%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Prevención intrínseca

Protección ou sinalización

Materiais, produtos ou axentes

Espazos e superficies de traballo

Organización do traballo

Xestión da prevención

Factores individuais

Outros

0 1 a 10 11 a 49 50 a 249 250 e máis
 

Gráfico 18. Bloques de causas segundo o cadro de persoal das empresas. 

 
 
 
As causas máis frecuentes segundo o tamaño do cadro de persoal se detallan na táboa 25. As 
causas máis frecuentes sono tamén en xeral en cada grupo de tamaño: 6102, Método de traballo 
inadecuado, 8108, Permanencia do traballador dentro dunha zona perigosa; 7206, Forma-
ción/información inadecuada, inexistente sobre riscos ou medidas preventivas e a 9199, Outras 
causas. Pero é conveniente destacar aquelas que teñen unha porcentaxe elevada nun grupo ou 
grupos concretos: nas empresas de 250 e máis traballadores a 7201, Non identificación do/os 
risco/s que materializaron o accidente, nas empresas de 50 a 249 a 3111, Accesibilidade a órga-
nos da máquina perigosos (atrapantes, cortantes, punzantes, ou con posibilidade de ocasionar un 
contacto eléctrico) e en varios tamaños de empresa a 3201, Ausencia e/ou deficiencia de res-
gardos e de dispositivos de protección. 
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0 De 1 a 10 De 11 a 49 
9199 17,65% 6102 6,67% 6102 10,87% 

8999 11,76% 3201 4,85% 9199 3,62% 

6102 8,82% 6101 4,85% 8108 3,62% 

3999 5,88% 9199 4,24% 6109 3,62% 

6106 5,88% 8199 4,24% 7206 2,90% 

9299 5,88% 8108 3,64% 1110 2,90% 

De 50 a 249 7206 3,03% 7101 2,90% 

6102 8,45% 250 e máis 7105 2,90% 

8108 5,63% 7201 12,12% 7103 2,90% 

3111 5,63% 6102 9,09% 8102 2,90% 

3201 5,63% 6304 9,09%   

  3201 6,06%   

  4199 6,06%   

  6104 6,06%   

Táboa 25. Causas con maiores porcentaxes por cadro de persoal. 
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Causas segundo as principais variables descritivas do accidente 
 
Para a caracterización dos accidentes de traballo utilizáronse variables presentes no parte de noti-
ficación de accidentes. O Tipo de lugar, describe o ámbito xeral, o lugar ou o local de traballo onde 
se produciu o accidente. O Tipo de traballo, trata da actividade xeral ou tarefa que realizaba a ví-
tima no momento de producirse o accidente. A Desviación describe o feito anormal que está máis 
próximo no tempo do contacto que produciu o dano do accidente, por exemplo a perda de control 
total ou parcial dunha máquina ou unha caída sobre ou dende algo. A Forma de Contacto, ou ac-
ción que provoca a lesión, indica o modo en que a vítima foi lesionada e como entrou en contacto 
co obxecto que orixinou a lesión. 

 
Tipo de lugar 
 
Nas táboas 26 e 27 a continuación detállanse as porcentaxes dos accidentes acontecidos nos 
principais tipos de lugares de traballo. Na táboa 26 enuméranse os grupos de lugares ordenados 
de maior a menor porcentaxe: as zonas industriais, obras e canteiras e os lugares de agricultura, 
silvicultura, cría de animais e piscifactorías supoñen máis do 70% dos accidentes investigados. Na 
táboa 27 auméntase o detalle respecto ao lugar de traballo e pódese comprobar a importancia 
que teñen no número de accidentes investigados os lugares de produción industrial. 
 
 

Cod. Lugar Porcentaxe 
% 

10. Zonas industriais  33,80 

20. Obras, construción, canteiras, minas a ceo aberto  21,60 

30. Lugares agrícolas, de cría de animais, de piscicultura, zona   forestal 18,78 

60.  Lugares públicos, medios de transporte  6,57 

40. Lugares de actividade terciaria, oficinas, áreas de ocio, varios  5,63 

Total 86,38 

Táboa 26. Lugares (Grupos) máis frecuentes nos accidentes investigados. 

 

 

Cod. Lugar 
Porcentaxe % 

11. Lugar de produción, taller, fábrica  23,00 

21. Obras -edificio en construción-  9,39 

13. Áreas destinadas principalmente a almacenamento, carga, descarga  8,92 

31. Lugares de cría de animais  7,04 

34. Zonas forestais  6,10 

22. Obras -edificio en demolición, renovación ou mantemento-  5,63 

29. Obras, outros tipos de lugar coñecidos do grupo 020 non mencionados. 3,76 

43. Lugares de venda, pequenos ou grandes (incluídos a venda ambulante)  3,29 

51. Centros sanitarios, clínicas, hospitais, centros xeriátricos  3,29 

23. Canteira, mina a ceo aberto, escavación, gabia  2,82 

61. Lugares públicos, vías de acceso, de circulación, aeroporto, estación, etc.  2,82 

62. Medio de transporte terrestre: estrada ou ferrocarril -privado ou público-  2,82 

111. Mares, océanos, a bordo de todo tipo de navíos, plataformas, buques, barcos  2,82 

32. Lugares agrícolas - cultivo do solo 2,35 

Total 84,04 

Táboa 27. Lugares máis frecuentes nos accidentes investigados. 
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Nos gráficos 19 e 20 a continuación móstranse as porcentaxes dos cruzamentos entre os bloques 
de causas dos accidentes e os lugares de traballo con porcentaxes significativas, no caso do grá-
fico 19,  e máis desagregado respecto aos lugares máis frecuentes no gráfico 20. 
 
No gráfico 19 engadíronse, en relación á táboa 26, os códigos 050. Centros Sanitarios e 110. Na 
auga, a bordo de todo tipo de navíos, agás obras, mentres que no gráfico 20 só se representaron 
os valores máis significativos da táboa 27. 
 
No gráfico 19 pódese comprobar que en todos os lugares de traballo representados, as causas 
relacionadas coa Organización do traballo son maioría, agás os lugares do código 110, onde os 
Factores individuais e a Xestión da prevención son os bloques de causas máis frecuentes. Tamén 
se poden destacar nos Lugares agrícolas (cod. 30) que o 25% das causas sexan do bloque Ou-
tros e só un 10,29% se deba aos Factores individuais ou que nos Lugares de actividade terciaria 
(cod. 40) non apareza a Xestión da prevención entre as causas. 
 
No gráfico 20 pódense destacar entre outros datos: que o 13,39% das causas correspondan a 
Protección ou sinalización nos Lugares de produción, talleres, fábricas (cod. 11) , mentres que non 
se llas detecte como causas de accidentes nas Obras -edificio en construción- (cod. 21), que as 
Áreas destinadas principalmente a almacenamento, carga, descarga (cod.13) xunto coas Obras, 
sexan os lugares onde as causas de Organización do traballo son as máis frecuentes, que a por-
centaxe das Outras causas nos Lugares de cría de animais (cod. 31) chegue ao 40,91%, que nas 
Obras -edificio en demolición, renovación ou mantemento- (cod. 22) a porcentaxe de causas rela-
cionadas coa Xestión da prevención chegue o 32,43% das causas dos accidentes neste tipo de 
obras ou que nas Zonas forestais (cod. 34), o Espazo e as superficies de traballo teñan tanta im-
portancia como a Organización da prevención coma causas de accidentes. 
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Gráfico 19. Bloques de causas nos lugares de traballo. 
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Gráfico 20. Bloques de causas nos lugares de traballo máis frecuentes. 

 
Nas dúas táboas seguintes amplíanse detalles respecto ao gráfico 19, indicando as causas que 
individualmente son máis frecuentes nos lugares de traballo. Aínda que as causas máis frecuentes 
en xeral tamén o son, como é natural, nos lugares de traballo en particular, é interesante destacar 
nas Obras, construción, canteiras, minas a ceo aberto (cod. 20) a 6403, Selección de útiles, fe-
rramentas e medios auxiliares non adecuados ao traballo a realizar e nos Centros Sanitarios (cod. 
50) a 4199, Outras causas relativas ao deseño, situación, construción, montaxe, e limpeza doutros 
equipos de traballo. 
 

 

10 20 30 

6102 10,23% 6102 5,94% 6102 14,71% 

3201 7,39% 9199 4,95% 9199 13,24% 

3111 3,98% 7101 3,96% 8108 5,88% 

7206 3,98% 8106 3,96% 8999 5,88% 

8108 3,98% 1104 3,96% 1110 5,88% 

6101 2,84% 1106 2,97% 7201 4,41% 

7201 2,84% 6403 2,97% 9299 4,41% 

6304 2,27%     
7105 2,27%     
8102 2,27%     
8109 2,27%     

 

Táboas 27 e 28.  Causas máis frecuentes nos lugares de traballo.  
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Tipo de traballo 
 

Nas dúas táboas seguintes móstranse as porcentaxes dos accidentes acontecidos nos principais 
tipos de traballos. Na táboa 29 enuméranse os grupos de traballos ordenados de maior a menor 
porcentaxe, as tarefas de produción, transformación ou almacenamento, as tarefas de instalación, 
mantemento, limpeza, etc., os labores agrícolas, forestais, de gandaría ou piscícolas, os move-
mentos de terras, a construción e as demolicións e os servizos a empresas ou persoas e os 
traballos intelectuais supoñen máis do 90% dos accidentes investigados. Na táboa 30 auméntase 
o detalle respecto ao tipo de traballo, onde a semellanza do que ocorría nos lugares de traballo, o 
primeiro tipo de traballo destaca en relación co resto, neste caso, as tarefas do código 10, produ-
ción, transformación, almacenamento. 
 

 

Cod. Tipo de traballo (grupos) 
Porcentaxe % 

10. Tarefas de produción, transformación, almacenamento. 29,58 

50. Tarefas de instalación, mantemento, limpeza, xestión de residuos, vixilancia.  23,00 

30. Labores agrícolas, forestais, gandeiros, piscícolas. 18,31 

20. Movemento de terras, construción, demolición.  15,49 

40. Servizos a empresas ou a persoas e traballos intelectuais.  5,63 

Táboa 29. Traballos (Grupos) máis frecuentes nos accidentes investigados. 

 

 

Cod. Tipo de traballo  
Porcentaxe 

% 

11. Produción, transformación, tratamento - de todo tipo.  19,25 

52. Mantemento, reparación, regraxe, posta a punto. 10,33 

51. Instalación, colocación, preparación. 9,39 

12. Almacenamento - de todo tipo. 8,92 

24. Renovación, reparación, agregación, mantemento - de todo tipo de construcións.  6,10 

33. Labores de tipo gandeiros - con animais vivos.  5,63 

34. Labores de tipo forestal. 5,16 

61. Circulación, mesmo nos medios de transporte. 4,69 

23. Nova construción - obras de fábrica, estradas, pontes, presas, portos. 4,23 

41. Servizos, atención sanitaria, asistencia a persoas. 3,76 

22. Nova construción - edificios.  3,29 

35. Labores de tipo piscícola, pesca.  2,82 

Táboa 30. Traballos máis frecuentes nos accidentes investigados. 

 
No gráfico 21 exprésanse as porcentaxes dos distintos bloques de causas en cada un dos princi-
pais grupos de traballo. Ademais das causas relacionadas coa Organización do traballo, pódense 
destacar: os Factores individuais no grupo 10 de Tarefas de produción, transformación, almace-
namento, a Prevención intrínseca e a Xestión da prevención no grupo 50 de Tarefas de 
instalación, mantemento, limpeza, etc e o bloque doutras causas no grupo 50 de Labores agríco-
las, forestais, etc. 
 
Aumentando o nivel de detalle, como se fai no gráfico 22 en relación aos tipos de traballo, apré-
cianse diferenzas nos bloques máis frecuentes de causas segundo o tipo de traballo: nos traballos 
codificados como 33, Traballos de gandaría con animais vivos, destaca co 41,18% as causas 
agrupadas no bloque Outros, tamén nos Lugares de traballo dedicados ao almacenamento de to-
do tipo (cod. 12), este bloque ten unha porcentaxe importante, o 23,53% das causas nestes 
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lugares de traballo; nos lugares codificados como 24, Renovación, reparación, etc., de todo tipo 
de construcións, os Factores individuais co 29,03% son o bloque de causas máis frecuente. 
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Gráfico 21. Bloques de causas nos tipos de traballo. 
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Gráfico 22. Bloques de causas nos tipos de traballo máis frecuentes. 

 
Na táboa 31 auméntase o nivel de detalle dende os bloques de causas ás causas individuais en 
relación ao gráfico 21. Destácanse cunha cor máis escura as causas máis frecuentes e cunha cor 
máis clara, outras menos frecuentes que se repiten en máis dun tipo de traballo. Deixando á parte 
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as causas mais frecuentes, podense destacar no tipo de traballo, Tarefas de produción, transfor-
mación, almacenamento (cod. 10), a causa 6101, Método de traballo inexistente; no tipo de 
traballo, Tarefas de instalación, mantemento, limpeza, etc. (cod. 50), as causas: 6304, Forma-
ción/información inadecuada ou inexistente sobre a tarefa e 8199, Outras causas relativas aos 
factores de comportamento e no tipo de traballo, Labouras agrícolas, forestais, gandeiras, piscíco-
las (cod. 30), a causa 7201, Non identificación do/os risco/s que materializaron o accidente.  

 

10 20 30 40 50 

6102 9,56% 6102 7,89% 6102 14,71% 9199 13,04% 6102 7,02% 

3201 8,09% 8108 5,26% 9199 11,76% 8999 8,70% 6304 3,51% 

6101 3,68% 9199 5,26% 8108 7,35% 6304 8,70% 8199 3,51% 

8108 3,68% 7101 3,95% 7201 4,41% 4199 8,70% 8109 3,51% 

3111 2,94% 6109 3,95% 8999 4,41% 6104 8,70% 1104 3,51% 

8102 2,94% 6403 3,95% 1308 4,41% 
  

7206 2,63% 

8106 2,94% 
  

1110 4,41% 
  

6101 2,63% 

3999 2,21% 
      

6109 2,63% 

4999 2,21% 
      

3201 2,63% 

6304 2,21% 
      

3111 2,63% 

7101 2,21% 
      

4106 2,63% 

7201 2,21% 
      

6103 2,63% 

7206 2,21% 
      60 

8299 2,21% 
      

9199 15,38% 

8999 2,21% 
        

9299 2,21% 
        

Táboa 31. Causas máis frecuentes nos tipos de traballo. 

 

 
Desviación 
 
A desviación e o elemento material que estea asociado a ela, describen o suceso anormal que 

deu lugar ao accidente. A desviación non enumera nin explica as causas do accidente, soa-

mente fai unha descrición do último elo dunha cadea de sucesos que participaron nel. 

 

Nas táboas 32 e 33 a continuación, indícanse as desviacións máis frecuentes que participaron 

nos accidentes investigados. Na táboa 32, enuméranse as porcentaxes dos principais grupos 

de desviacións: as caídas co 34,74% son con diferenza o grupo máis frecuente; e na táboa 33 

detállanse ás desviacións individuais, sendo como cabía esperar as caídas (principalmente as 

acontecidas dende unha altura) a máis frecuente. 

 
 

Cod. Desviación  (Grupos) Porcentaxe % 

50. Caída de persoas - Esvarón ou tropezón con caída. 34,74 

40. Perda de control total ou parcial de equipos de traballo ou materiais. 18,78 

30. Rotura, estalido, deslizamento, caída, derrubamento de Axente material. 17,84 

60. Movemento do corpo sen esforzo físico engadido. 8,92 

Táboa 32. Desviacións (Grupos) máis frecuentes nos accidentes investigados. 
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Cod. Desviación Porcentaxe % 

51. Caída dunha persoa - dende unha altura.  21,13 

52. Caída dunha persoa - ao mesmo nivel.  13,62 

41. Perda de control - de máquina, incluída o arranque intempestivo, ou de materia traballada 6,10 

35. Deslizamento, caída, derrubamento de Axente material - que se envorca sobre o traballador.  5,63 

33. Deslizamento, caída, derrubamento de Axente material - que cae do alto sobre o traballador.  5,16 

63. Quedar atrapado, ser arrastrado, por algún elemento ou polo impulso deste.  4,69 

42. Perda de control - de medio de transporte, ou de equipo de carga, con ou sen motor.  4,23 

44. Perda de control - de obxecto ou material (transportado, desprazado, manipulado, etc.)  4,23 

99. Outra Desviación non codificada nesta clasificación.  4,23 

32. Rotura, estalido, en fragmentos (madeira, cristal, metal, pedra, outros)  3,76 

43. Perda de control - de ferramenta manual con motor ou sen motor, - da materia traballada.  3,29 

64. Movementos non coordinados, xestos intempestivos, inoportunos.  3,29 

Táboa 33. Traballos máis frecuentes nos accidentes investigados. 

 

Nos gráficos 23 e 24 detállase en porcentaxes a presenza dos distintos bloques de causas nas 

desviacións relacionadas cos accidentes. 

 

No gráfico 23, con datos dos catro grupos de desviacións máis frecuentes, a porcentaxe maio-

ritaria corresponde ás causas de Organización do traballo, sendo aproximadamente a terceira 

parte das causas, agás nas desviacións do grupo 60-Movemento do corpo sen esforzo físico 

engadido, en que descende ao 22,63%, sendo neste grupo onde a Prevención intrínseca apa-

rece como un dos bloques de causas máis importante co 20,75%; no grupo 50-Caída de 

persoas (esvarón ou tropezón con caída) pódese destacar que o bloque Outros é o segundo en 

importancia co 21,21%, e no grupo 30-Rotura, estalido, deslizamento, caída, derrubamento de 

Axente material que o bloque da causas de Xestión da prevención, é o segundo en importancia 

co 17,65%. 
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Gráfico 23. Bloques de causas nas desviacións (grupos) máis frecuentes. 

 

No gráfico 24 cuantifícase a presenza dos distintos bloques de causas nos accidentes coas des-

viacións indicadas individualmente. Deste xeito, aprécianse diferenzas destacables entre estas 

mesmo con outras do seu mesmo grupo, por exemplo: Nas Caídas dunha persoa ao mesmo 

nivel (52), a porcentaxe de causas do bloque Outros é importante, o 31,58% 

especialmente se o comparamos coa porcentaxe do mesmo bloque nas Caídas dunha persoa 
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dunha altura (51), o 17,02%, tamén no grupo 52, é considerada unha causa frecuente de ac-

cidente os Espazos e superficies de traballo que co 26,32% das causas, destácase neste grupo 

sobre todos os demais; no grupo 41 -Perda de control de máquinas ou de materia traballada, o 

bloque de Outros alcanza a mesma porcentaxe que as causas de Organización do traballo, o 

23,53%, tendo a Prevención intrínseca, co 17,65% unha porcentaxe destacable; con respecto 

ás desviacións de Deslizamento, caída ou derrubamento de axente material, que se envorca 

sobre o traballador (35) e que cae dende o alto sobre este (33), destacar a gran diferenza de 

porcentaxe que ten a Organización do traballo en ambas as dúas, o 28,57% na primeira e o 

45,45% na segunda; tamén se pode destacar, a porcentaxe importante que ten a Xestión da 

prevención na desviación 63 -Quedar atrapado, ser arrastrado, por algún elemento polo seu 

impulso, o 26,09%. 
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Gráfico 24. Bloques de causas nas desviacións máis frecuentes. 

  

Na táboa 34 auméntase o detalle respecto ao gráfico 23 indicando as causas individuais máis fre-

cuentes dos accidentes nos cales están presentes os grupos de desviacións indicadas. Como se pode 

comprobar nas táboas 2 e 3, e se indicou con cor na táboa, as causas máis frecuentes o son en cada 

un dos grupos, aínda que a orde destas varíe. Pódense destacar entre as restantes as: 6109, Existen-

cia de interferencias ou falta de coordinación entre traballadores que realizan esta ou distintas 

tarefas, nas desviacións do grupo 40, 8999, Outras causas relativas aos factores persoais-

individuais e 8199, Outras causas relativas aos factores de comportamento, nas desviacións do 

grupo 50 -Caída de persoas, Esvarón ou tropezón con caída,   e a 7206, Formación/información 

inadecuada, inexistente sobre riscos ou medidas preventivas e a 7201, Non identificación do/os ris-

co/s que materializaron o accidente, nas desviacións do grupo 60 -Movemento do corpo sen esforzo 

físico engadido. 

 

30 40 50 60 99 

6102 12,94% 6102 12,22% 6102 6,06% 6102 7,55% 8108 13,64% 

7201 5,88% 3201 8,89% 8999 6,06% 3201 7,55% 6102 9,09% 

9199 4,71% 9199 5,56% 8199 4,55% 3111 7,55% 7103 9,09% 

8108 4,71% 8108 5,56% 9199 4,55% 7201 5,66% 6109 9,09% 

1106 4,71% 6109 4,44% 1104 3,79% 7206 5,66%   

    4999 3,79%     

    6101 3,79%     

    9299 3,79%     

Táboa 34. Causas máis frecuentes nas desviacións. 
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Forma 
 
Forma (de Contacto) describe o modo en que a vítima resultou lesionada e como entrou en con-
tacto co obxecto (axente material) que orixinou a lesión (a lesión pode ser tanto física coma 
psicolóxica). 
 
Nas táboas 35 e 36 a continuación, móstranse as porcentaxes das Formas de Contacto dos acci-
dentes investigados. 
 
Na táboa 35 os datos corresponden aos grupos en que se dividen as distintas formas. O grupo 
máis frecuente o 30, no cal están os diversos tipos de choques e caídas contra un obxecto inmóbil 
(depende se o movemento do traballador é en horizontal ou vertical) co 37,09% dos accidentes. O 
segundo grupo máis frecuente é o 40, no que a característica que os distingue é que o traballador 
o que é golpeado por un obxecto podendo estar ou non en movemento o traballador co 24,41%. 
En terceiro lugar están os atrapamentos e esmagamentos e as amputacións do grupo 60 co 
15,49%. O último grupo do que se dan datos é o 50, en que o dano se produce polas característi-
cas do obxecto co que unha parte do corpo do traballador entra en contacto, sendo a porcentaxe 
dos accidentes do 9,39%. Os demais grupos de formas de contacto teñen porcentaxes pouco sig-
nificativas. 
 

 

Cod. Forma  (Grupos) Porcentaxe % 

30.  Golpe contra un obxecto inmóbil, traballador en movemento.  37,09 

40. Choque ou golpe contra un obxecto en movemento, colisión. 24,41 

60. Quedar atrapado, ser esmagado, sufrir unha amputación. 15,49 

50. Contacto con Axente material cortante, punzante, duro. 9,39 

Táboa 35. Formas (Grupos) máis frecuentes nos accidentes investigados. 

 
Na táboa 36, auméntase o detalle en relación coa táboa anterior mostrando as porcentaxes 

das formas de contacto individuais. Resulta rechamante a gran diferenza que teñen as caídas 

como causa individual en relación coas demais, sendo un terzo dos accidentes investigados ca-

ídas. 
 

Cod. Forma Porcentaxe % 

31. Golpe sobre ou contra resultado dunha caída do traballador  33,33 

42. Choque ou golpe contra un obxecto - que cae ou se desprende  8,45 

63. Quedar atrapado, quedar esmagado - entre algo en movemento e outro obxecto 6,57 

51. Contacto cun Axente material cortante - coitelo, folla, etc.- 6,10 

71. Sobreesforzo físico - sobre o sistema músculoesquelético  5,16 

41. Choque ou golpe contra un obxecto ou fragmentos - proxectados  4,69 

43. Choque ou golpe contra un obxecto - en balanceo ou xiro  3,76 

32. Golpe resultado dun tropezo sobre ou contra un obxecto inmóbil 3,29 

61. Quedar atrapado, ser esmagado - en algo en movemento  3,29 

44. Choque ou golpe contra un obxecto, incluídos, os vehículos - traballador inmóbil  2,82 

62. Quedar atrapado, ser esmagado - baixo algo en movemento  2,82 

45. Colisión cun obxecto, vehículo ou persoa - traballador en movemento  2,35 

64. Amputación, seccionamento dun membro, unha man ou un dedo  2,35 

59. Outro Contacto coñecido do grupo 50 pero non mencionado anteriormente  1,88 

Táboa 36. Formas de Contacto máis frecuentes nos accidentes investigados. 
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Nos gráficos seguintes móstrase as porcentaxes que en cada grupo de formas de contacto, gráfi-
co 25, ou en formas de contacto particulares, gráfico 26, teñen os bloques en que se organizan as 
causas. 
 
Ademais da Organización do traballo, no gráfico 25, pódense destacar: No grupo 30, Golpe contra 
un obxecto inmóbil, traballador en movemento, o 22,45% do grupo Outros e o 12,93% dos Espa-
zos e superficies de traballo; no grupo 40, Choque ou golpe contra un obxecto en movemento, 
colisión, o 18,33% dos Factores individuais; no grupo 50, Contacto con Axente material cortante, 
punzante, duro, o 22,22% dos Factores individuais e da Xestión da prevención e no grupo 60, 
Quedar atrapado, ser esmagado, sufrir unha amputación, o 19,05% da Xestión da prevención e o 
14,29% da Prevención intrínseca. 
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Gráfico 25. Bloques de causas nas formas de contacto (grupos) máis frecuentes. 

 
No gráfico 26 a continuación, detállanse as porcentaxes dos diferentes bloques de causas segun-
do as formas de contacto individuais en que se produciu o dano nos accidentes investigados. 
 

Na forma máis frecuente nos accidentes, a 31, Golpe sobre ou contra resultado dunha caída do 
traballador, pódense destacar as porcentaxes das causas do bloque Outros, o 18,94% e do blo-
que Espazos e superficies de traballo, o 12,88%. Na forma 42, Choque ou golpe contra un 
obxecto - que cae ou despréndese-, a porcentaxe do bloque de Organización do traballo é un dos 
máis altos, o 39,13%, podendo sinalarse a mesma circunstancia para o 17,39% do bloque de Xes-
tión da prevención. Na 63, Quedar atrapado, quedar esmagado - entre algo en movemento e outro 
obxecto -, a porcentaxe do bloque de Xestión da prevención alcanza o 20%, sendo tamén desta-
cable o 13,33% por Protección ou sinalización. De forma similar a forma anterior, son destacables 
na 51, Contacto cun Axente material cortante - coitelo, folla, etc.-, as porcentaxes dos mesmos 
bloques de causas: o 20% de Xestión da prevención e o 16% de Protección e sinalización. Na 
forma 41, Choque ou golpe contra un obxecto ou fragmentos  -proxectados -, é destacable o 
17,39% das causas do bloque de Protección intrínseca, sendo as porcentaxes moi distintas con 
outra forma do mesmo grupo moi similar na súa frecuencia nos accidentes investigados: a 43, 
Choque ou golpe contra un obxecto - en balanceo ou xiro -, na cal a porcentaxe de causas de Or-
ganización do traballo alcanza o 40% e os Factores individuais o 30%. A última forma de contacto 
representada no gráfico é a 71, Sobreesforzo físico - sobre o sistema músculoesquelético -, na cal 
as porcentaxes de Organización do traballo e dos Factores individuais chegan ao 41,18% das 
causas. 
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Gráfico 26. Bloques de causas nas formas de contacto máis frecuentes. 

 
 
Na táboa 37 móstranse as porcentaxes das causas individuais dos accidentes nos que se pro-

duciron os grupos de formas de contacto que están representadas. En cor máis escura 

destácanse as causas máis frecuentes (6102, 3201, 9199, 8108) e en cor máis clara outras de 

frecuencia menor (7206, 7201, 6109, 8199) que xa foron comentadas anteriormente e das 

que se pode obter máis información nas táboas 2 e 3. Pódense destacar por ser causas rela-

cionadas cun grupo de forma de contacto concreto, a 8999, Outras causas relativas aos 

factores persoais-individuais, coa forma 30, Golpe contra un obxecto inmóbil, traballador en 

movemento e a 3111, Accesibilidade a órganos dá máquina perigosos (atrapantes, cortantes, 

punzantes, ou con posibilidade de ocasionar un contacto eléctrico) coa 60, Quedar atrapado, 

ser esmagado, sufrir unha amputación. 
 
 

30 40 50 60 

8999 7,48% 6102 12,50% 6102 11,11% 6102 10,71% 

6102 5,44% 8108 10,00% 3201 11,11% 3201 10,71% 

9199 5,44% 9199 5,00% 7206 5,56% 7206 7,14% 

8199 4,76% 6109 5,00% 7201 5,56% 3111 7,14% 

1104 4,08% 7201 4,17% 3999 5,56% 9199 4,76% 

4999 4,08% 
    8105 5,56% 

  

Táboa 37. Causas máis frecuentes nas formas de contacto. 
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Organización e actividade preventiva 
 
Nesta sección mostraranse os datos da organización preventiva implantada e de diversas activi-
dades preventivas nas empresas dos accidentes investigados. 

 
Modalidade preventiva 

 
No gráfico 27 móstranse as porcentaxes das diversas formas en que se organiza a prevención 
nas empresas dos traballadores dos accidentes investigados. Mais das 3/4 partes destas empre-
sas tiñan contratado un Servizo de Prevención Alleo, sendo tamén destacable que no 10,33% non 
conste organización preventiva. Para poñer estes datos no seu contexto teríanse que coñecer as 
porcentaxes de cada unha das modalidades preventivas en que se organiza a prevención nas 
empresas españolas en xeral: "Modalidades de organización preventiva", 
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/  e galegas en particular: 
http://issga.xunta.es/portal/contido/observatorio/estudos/enquisas/estudo_0002.html), cos cales 
non se pode establecer a relación significativa entre estas e a menor ou menor sinistralidade. 
 

Organización Preventiva

76,53%

5,16%2,35%10,33%
3,29%

2,35%

P_Empresario SP_Propio SP_Alleo Sp_Mancomun Varias Non consta

 
    Gráfico 27. Organización preventiva nas empresas dos accidentes. 

 
No gráfico 28, móstranse os datos das porcentaxes dos distintos bloques de causas dos acciden-
tes en función de dúas modalidades preventivas: Servizo de Prevención Alleo e Servizo de 
Prevención Propio e a ausencia de modalidade preventiva ningunha. Hai pouca diferenza entre as 
causas dos accidentes segundo exista SPA ou SPP, as maiores diferenzas en porcentaxes danse 
nos bloques de Protección ou sinalización (9,03% nos SPA por 4,00% nos SPP) e nos Factores 
individuais (18,75% nos SPA por 24% nos SPP). En cambio, se é notoria as diferenzas coa Au-
sencia de modalidade preventiva, por exemplo: 1/3 das causas dos accidentes considérase por 
Outras causas e a porcentaxe dos Factores individuais é moi baixa en relación cos SP (só o 
6,06% das causas). 
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Gráfico 28. Bloques de causas e Modalidade preventiva nas empresas. 

http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/menuitem.02f24b227be1a22f7ac3d63062c08a0c/?vgnextoid=a0ed681b3ac62310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=6ff05c9847273110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/
http://issga.xunta.es/portal/contido/observatorio/estudos/enquisas/estudo_0002.html
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Actividade preventiva 
 
Na investigación dos accidentes, os técnicos comproban o cumprimento das actividades preventi-
vas establecidas legalmente e a integración da prevención de riscos laborais no sistema xeral de 
xestión da empresa (art.º 16 Lei 31/1995). 
 
A avaliación de riscos xunto coa planificación da actividade preventiva son esenciais para a xes-
tión e aplicación do Plan de prevención de riscos. A avaliación de riscos debe iniciar unha cadea 
de actuacións que elimine ou minimice os riscos de accidente. Por iso na investigación de acci-
dentes pídese a avaliación de riscos, que debe existir; compróbase se o risco que se materializou 
no accidente foi identificado; Se o risco foi identificado, verificábase se na planificación de activi-
dades preventivas, se concretaban medidas para a súa eliminación ou control; como elemento 
final, determinábase se tales medidas foran aplicadas. 
 
Estes elementos sucesivos constitúen unha cadea, cuxo nivel de cumprimento nos informa do ni-
vel de aplicación do establecido documentalmente. Os datos en porcentaxes sobre os accidentes 
investigados móstranse no gráfico 29. 
 
Dende o 69,95% dos accidentes onde se declara ter feito a avaliación de riscos, descéndese a un 
13,15% onde se identificou o risco, ata chegar a un 3,76% onde se aplicaron medidas preventivas 
planificadas. 
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Gráfico 29. Cadea de cumprimento das medidas preventivas. 

 
Facendo unha lectura á inversa destes datos, chégase á conclusión de que no 96,24% dos acci-
dentes graves e mortais obxecto deste estudo non se aplicaran medidas preventivas axeitadas, 
como consecuencia de diversas eivas na secuencia da organización da actividade preventiva:  
 en máis do 30% de todos os accidentes non se fixera a avaliación dos riscos;  
 onde si se fixo, máis do 80% das avaliacións eran deficientes, pois non identificaran o risco; 
 mesmo cando se identificou o risco, na metade dos casos non se definiran as medidas preven-

tivas para reducilo ou eliminalo; 
 e , finalmente, no 43% dos casos nos que se definiron medidas, estas non se adoptaron. 
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Anexos 
 
Código de causas 2010 
 
BLOQUES 
INFORME 

CÓDIGO 
DE CAUSAS 

CAUSAS 

 G.1 CONDICIÓNS DOS ESPAZOS DE TRABALLO  

 11 CONFIGURACIÓN DOS ESPAZOS DE TRABALLO  

B-4 1101 Deficiente deseño ergonómico do posto de traballo 

B-4 1102 Superficies de traballo habitualmente inestables, incluídos barcos. 

B-4 1103 Espazo insuficiente en lugares de traballo ou nas zonas de tránsito. 

B-2 1104 
Ausencia/deficiencia de proteccións colectivas fronte a caídas de per-    
soas. 

B-4 1105 Aberturas e ocos desprotexidos. 

B-4 1106 Falta de seguridade estrutural ou estabilidade de paramentos, etc. 

B-2 1107 
Ausencia de sinalización de límite de sobrecarga de uso das superfi- 
cies de traballo. 

B-4 1108 Falta/deficiencia de esteamento ou noiros inadecuados. 

B-4 1109 Dificultade/deficiencia no acceso ao posto de traballo. 

B-4 1110 
Pavimento deficiente ou inadecuado (descontinuo, escorregadizo,  
inestable, con pendente excesiva, etc.) 

B-4 1111 
Escaleiras fixas, de servizo ou escala inseguras por falta de anchura,  
chanzo desigual, pegada insuficiente etc. ou en mal estado. 

B-2 1112 
Vías de evacuación ou saída non sinalizadas ou sinalizadas de forma  
insuficiente ou incorrecta. 

B-1 1113 
Ausencia de vías de evacuación ou insuficientes en número, mal di- 
mensionadas, obstruídas ou incorrectamente distribuída. 

B-1 1114 

Inexistencia, insuficiencia ou ineficacia de sectorización ou illamento  
de áreas de riscos, como por exemplo zonificación de atmosferas ex- 
plosivas, espazos confinados, zonas extremadamente quentes ou frí- 
as etc. 

B-2 1115 

Deficiencia/ausencia de sinalización ou outro tipo de elementos nece- 
sarios para a delimitación da zona de traballo (ex.: Manobras ou traba 
llos próximos a instalacións de a.t., área de obra, movementos de ve 
hículos, etc...)  

B-1 1116 
Vías de circulación deficientes (insuficientes, mal dimensionadas ou 

fal- 
tas de separación entre elas). 

B-1 1117 
Deseño incorrecto de ventás (sistema de peche inseguro, falta previ- 
sión situacións de limpeza e mantemento). 

B-1 1118 
Deseño incorrecto de portas e pontóns (sistema de peche inseguro,  
sen parada de emerxencia, falta previsión de situacións de limpeza e  
mantemento). 

 12 ORDE E LIMPEZA 

B-4 1201 Orde e limpeza deficientes. 

B-4 1202 Ausencia ou deficiencia de medios para drenaxe de líquidos. 

B-4 1203 
Non delimitación entre as zonas de traballo ou tránsito e as de alma- 
cenamento ou non respectar as zonas establecidas. 

B-4 1299 Outras causas relativas á orde e limpeza. 

B-4 1201 Orde e limpeza deficientes. 

 13 AXENTES FÍSICOS NO AMBIENTE 

B-3 1301 Causas relativas ao nivel de ruído ambiental. 
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B-3 1302 Causas relativas a vibracións. 

B-3 1303 Causas relativas a radiacións ionizantes. 

B-3 1304 Causas relativas a radiacións non ionizantes. 

B-3 1305 Iluminación insuficiente ou inapropiada. 

B-3 1306 Cegamentos. 

B-3 1307 Causas relativas á temperatura e condicións termo higrométricas. 

B-3 1308 Causas relativas aos aspectos meteorolóxicos. 

B-3 1309 
Ausencia/deficiencia de proteccións para evitar a xeración e propaga- 
ción de axentes físicos.  

B-3 1399 Outras causas relativas aos axentes físicos no ambiente. 

B-8 1999 Outras causas relativas ás condicións dos espazos de traballo. 

 G.2 INSTALACIÓNS DE SERVIZO OU PROTECCIÓN 

 21 
DESEÑO, CONSTRUCIÓN, SITUACIÓN, MONTAXE, MANTEMENTO,  
REPARACIÓN E LIMPEZA DE INSTALACIÓNS DE SERVIZO OU PRO 
TECCIÓN 

B-1 2101 
Corte non debidamente previsto de subministración enerxética ou de 
 servizos (auga, electricidade, aire comprimido, gases etc.) 

B-1 2102 
 No uso de moi baixa tensión de funcionamento (compatible co MI BT- 
 036) estando establecido o seu uso obrigatorio. 

B-1 2103 
Defectos no deseño, construción, montaxe, mantemento ou uso de 
instalacións eléctricas (situación de celas de alta tensión, transforma- 
dores, aparellaxe ou instalacións de baixa tensión). 

B-1 2104 
Ausencia/deficiencia de sistemas para evitar a xeración de electrici- 
dade estática. 

B-1 2105 
 Sistemas de detección de incendios-transmisión de alarma inexisten- 
tes, insuficientes ou ineficaces. 

B-1 2106 

Almacenamento de Substancias e/ou Preparados inflamables ("Clasi- 
ficados como Clases A e B na MIE-APQ 1") en coexistencia con focos  
de ignición de distinta etioloxía (eléctricos, térmicos, mecánicos...),  
 sen o control preciso.  

B-1 2107 
Inexistencia de instalación anti-explosiva en atmosferas potencial 
mente explosivas (aplicable a equipos eléctricos, instrumentos pneu- 
máticos e hidráulicos). 

B-1 2108 
Dificultade para efectuar un axeitado mantemento ou limpeza de insta- 
lacións de servizo ou protección. 

B-2 2109 Instalación de servizo ou protección en mal estado por outra causa. 

B-1 2110 
Ausencia de cubeto de retención dunha Instalación de almacenamen- 
to de produtos químicos. 

B-1 2111 
Tanques ou Depósitos inadecuados (por deseño, construción, situa- 
ción, mantemento, uso etc) por exemplo non estancos, fabricados con 
 material inadecuado para a natureza da substancia almacenada. 

B-1 2112 

Sistemas de condución de substancias ou preparados inadecuados  
(por deseño, construción, situación, mantemento, uso, etc.) por  
exemplo, non estancos, fabricados con material inadecuado para a  
natureza da substancia transportada. 

B-1 2199 
Outras causas relativas ao deseño, construción, montaxe, mantemen- 
to, reparación e limpeza de instalacións de servizo e protección. 

 22 
ELEMENTOS E DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE INSTALACIÓNS 
DE SERVIZO OU PROTECCIÓN 

B-2 2201 

Ausencia/deficiencia de medios para evitar os contactos eléctricos di- 
rectos (defectos no illamento das partes activas, barreiras ou 
envolventes inexistentes ou ineficaces, ausencia ou deficiencia nos 
medios para obstaculizar o paso ou incumprimento en canto ás 
distancias que conforman o volume de accesibilidade)  
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B-2 2202 
Deficiencias de illamento ou inadecuado grao de protección (i.p.) en  
condutores, tomas de corrente, aparatos ou conexións eléctricas de- 
fectuosas da instalación. 

B-2 2203 

Ausencia ou non funcionamento de elementos constituíntes do siste- 
ma de prevención contra contactos indirectos (interruptores diferen- 
ciais por ser inadecuado ou ter sido "ponteados", posta a terra, etc.), 
incluíndo dispositivos para a eliminación de electricidade estática. 

B-1 2204 
 Ausencia ou non funcionamento de dispositivos para a eliminación 
 da electricidade estática. 

B-1 2205 
Imposibilidade de corte omnipolar simultáneo en instalacións eléctri- 
cas.  

B-2 2206 
Ausencia de protección contra sobre-intensidade, sobrecarga e curto- 
circuíto en instalacións eléctricas. 

B-2 2207 
 Ausencia de protección contra sobrepresión (válvulas de presión,  
venteos, discos de rotura, válvulas de descarga...)  

B-2 2208 Inexistencia, insuficiencia ou ineficacia de medios de extinción. 

B-1 2209 
Xeración de atmosferas perigosas por deficiencias de ventilación, na- 
tural ou forzada. 

B-2 2210 Dispositivos encravamento violados (ponteados, anulados, etc.) 

B-2 2299 
Outras causas relativas os elementos e dispositivos de protección de 
 instalacións de servizo e protección. 

 23 
SINALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE INSTALACIÓNS DE SERVIZO OU 
PROTECCIÓN 

B-2 2301 
Defectos ou insuficiencias na identificación de condutores activos e 
de protección. 

B-2 2302 
Conducións de fluídos perigosos deficientemente sinalizadas (infla- 
mables, tóxicos, corrosivos, etc.) 

B-2 2303 
Medios de loita contra incendios non sinalizados ou sinalizados inco- 
rrectamente (interruptores de alarma, extintores, bie´s...) 

B-2 2399 
Outras causas relativas á sinalización e información de protección de  
instalacións de servizo e protección. 

 G.3 MÁQUINAS 

 31 
DESEÑO, CONSTRUCIÓN, SITUACIÓN, MONTAXE, MANTEMENTO,  
REPARACIÓN E LIMPEZA DE MÁQUINAS  

B-1 3101 
Deseño incorrecto da máquina ou compoñente que fai que non se  
cumpran os principios da prevención intrínseca e/ou da ergonomía.  

B-6 3102 
Modificacións realizadas en maquínaa que dan lugar a situacións de 
risco non previstas polo fabricante. 

B-4 3103 Deficiente situación da máquina. 

B-1 3104 
Defectos de estabilidade en equipos, maquinas ou os seus compo- 
ñentes. 

B-1 3105 Resistencia mecánica insuficiente da máquina. 

B-1 3106 
Deseño incorrecto da máquina fronte a presión interna ou temperatura 
ou agresión química. 

B-1 3107 
Focos de ignición non controlados (por causa mecánica, eléctrica,  
térmica ou química). 

B-1 3108 Fallos no sistema pneumático, hidráulico ou eléctrico. 

B-1 3109 

Órganos de accionamento inseguros (incorrecto deseño, non visibles 
ou identificables, que posibilitan arranques intempestivos, imposibili- 
tan a detención de partes móbiles, variación incontrolada de veloci- 
dade, mal funcionamento do modo manual, etc.) 

B-1 3110 
Falta de dispositivos de parada, posta en marcha e control no punto 
de operación (neste epígrafe non se considera a parada de 
emerxencia). 

B-1 3111 
Accesibilidade a órganos da máquina perigosos (atrapantes, cortan- 
tes, punzantes, ou con posibilidade de ocasionar un contacto eléctri- 
co). 
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B-1 3112 
Accesibilidade ou falta de medios de illamento a zonas da máquina  
nas que pode haber substancias perigosas por perdidas, fugas etc., 
ou a zonas extremadamente quentes/frías. 

B-1 3113 
Deficiencia dos medios de acceso ao posto de traballo ou de condu- 
ción da máquina. 

B-1 3114 

Visibilidade insuficiente no posto de condución da máquina xa sexa 
por un mal deseño ou por non dispoñer de de dispositivos auxiliares  
que melloren a visibilidade cando o campo de visión non é directo  
(espellos, cámaras de T.V.) 

B-1 3115 
Defectos ou ausencia no sistema de dirección de máquína  automoto- 
ra, no mecanismo de embrague, no sistema de cambio de velocidades  
ou no sistema de freos. 

B-1 3116 
Dificultade para efectuar un axeitado mantemento, regraxe ou limpeza 
(accesibilidade a partes internas, dificultade de manipulación, dificul- 
tade de supervisión, ausencia de medios de diagnóstico). 

B-1 3117 Ausencia/deficiencia de elementos de montaxe de máquinas. 

B-1 3118 Deficiencia no dispositivo de enganche/desenganche entre maquinas. 

B-1 3119 Categoría insuficiente do dispositivo de mando ou de protección. 

B-1 3199 
Outras causas relativas ao deseño, situación, construción, montaxe,  
mantemento reparación e limpeza de máquinas.  

 32 ELEMENTOS E DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS 

B-2 3201 

Ausencia e/ou deficiencia de resgardos e de dispositivos de prote- 
cción (nota: o fallo pode consistir na inexistencia de resgardos ou de 
dispositivos de protección, na súa mala instalación, na súa aplicación 
en lugar doutros mais axeitados ao risco). 

B-2 3202 Parada de emerxencia inexistente, ineficaz ou non accesible. 

B-2 3203 
Ausencia/deficiencia de proteccións colectivas fronte a caídas de per- 
soas e obxectos dende máquinas. 

B-2 3204 
Ausencia/deficiencia de proteccións antixiro en maquinas automoto- 
ras (r.o.p.s.) 

B-2 3205 
Ausencia/deficiencia de estrutura de protección contra caída de mate- 
riais (f.o.p.s.) 

B-2 3206 
Ausencia de medios técnicos para a consignación (imposibilidade de  
posta en marcha) da máquina ou vehículo. 

B-2 3207 
Ausencia de dispositivos que eviten que os traballadores non autori- 
zados utilicen os equipos de traballo. 

B-2 3208 
Ausencia/deficiencia ou falta de uso de dispositivos que manteñan  
aos condutores ou aos traballadores transportados na súa posición  
correcta durante o desprazamento. 

B-2 3299 
Outras causas relativas aos elementos e dispositivos de protección 
 de máquinas. 

 33 SINALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE MÁQUINAS 

B-2 3301 
Ausencia de alarmas (posta en marcha de maquinas perigosas ou 
marcha atrás de vehículos, etc.) 

B-6 3302 Deficiencia/ausencia do manual de instrucións de máquinas. 

B-2 3399 Outras causas relativas á sinalización e información de máquinas. 

B-8 3999 Outras causas relativas ás máquinas.  

 G.4 OUTROS EQUIPOS DE TRABALLO 

 41 
DESEÑO, CONSTRUCIÓN, SITUACIÓN, MONTAXE E LIMPEZA DE OU 
TROS EQUIPOS DE TRABALLO 

B-1 4101 
Deseño incorrecto do equipo que fai que non se cumpran os princi- 
pios da prevención intrínseca e/ou da ergonomía. 

B-1 4102 
Deficiente situación, defectos de estabilidade en equipos de traballo 
debido a unha incorrecta construción, montaxe e mantemento.  

B-1 4103 Resistencia mecánica insuficiente do equipo de traballo. 

B-1 4104 Deseño incorrecto do equipo de traballo fronte a presión interna ou 
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temperatura ou agresión química. 

B-1 4105 
Partes do equipo accesibles perigosas (atrapantes, cortantes, punzan- 
tes,etc.) 

B-1 4106 
Escaleira de man insegura (material non resistente, apoios inadecua- 
dos…) 

B-1 4199 
Outras causas relativas ao deseño, situación, construción, montaxe, e  
limpeza doutros equipos de traballo. 

 42 
ELEMENTOS E DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DOUTROS EQUIPOS 
DE TRABALLO 

B-1 4201 
Ausencia/deficiencia de elementos de seguridade nos medios de ele- 
vación de cargas (ferrollos de seguridade en ganchos, etc.)  

B-2 4202 
Ausencia de elementos de protección de ferramentas (protectores de 
empuñaduras, etc.) 

B-2 4203 
Ausencia/deficiencia de proteccións colectivas fronte a caídas de 
persoas e obxectos dende equipos de traballo. 

B-2 4299 
Outras causas relativas aos elementos e dispositivos de protección 
doutros equipos de traballo. 

 43 SINALIZACIÓN E INFORMACIÓN DOUTROS EQUIPOS DE TRABALLO 

B-2 4301 

Deficiencia/ausencia do manual de instrucións ou sinalización (nota: o  
fallo pode consistir na inexistencia do manual de instrucións ou na 
insuficiente ou inintelixible información contida nel ou na utilización 
dun idioma incomprensible).  

B-2 4302 
Falta de sinalización e información acerca da carga máxima en eslin- 
gas e outros accesorios de elevación. 

B-2 4399 
Outras causas relativas á sinalización e información doutros equipos 
de traballo. 

B-8 4999 Outras causas relativas a outros equipos de traballo. 

 G.5 MATERIAIS E AXENTES CONTAMINANTES 

 51 MANIPULACIÓN E ALMACENAMENTO DE MATERIAIS 

B-3 5101 
Defectos nos materiais utilizados de forma xeral, excluídos os que 
conforman unha máquina, instalación e equipo. 

B-3 5102 
Materiais moi pesados, voluminosos, de gran superficie, inestables ou 
con arestas/perfís cortantes, en relación cos medios utilizados no seu 
manexo. 

B-5 5103 
Non mecanización ou automatización das operacións de caga/ des 
carga. 

B-5 5104 
Deficiente sistema de almacenamento, empaquetado, paletizado, amo- 
reamento, etc.  

B-4 5105 Zonas de almacenamento inadecuadas ou non previstas. 

B-5 5106 
Falta de planificación e/ou vixilancia en operacións de levantamento 
de cargas. 

B-3 5199 
Outras causas relativas á manipulación e almacenamento de mate- 
riais. 

 52 PRODUTOS QUÍMICOS (substancias ou preparados) 

B-3 5201 
Inhalación, inxestión ou contacto con produtos químicos (substancias 
ou preparados) presentes no posto de traballo. 

B-5 5202 
Ausencia ou deficiencia nos procedementos de manipulado ou alma- 
cenamento de produtos químicos (substancias ou preparados). 

B-3 5203 

Presenza de produtos químicos (substancias ou preparados) no am- 
biente (tóxicos, irritantes, inflamables, etc...) en calquera estado 
(pos, vapores, gases, etc.), cuxo control ou eliminación non está ga- 
rantido. 

B-3 5204 
Produtos químicos (substancias ou preparados) capaces de producir  
reaccións perigosas (exotérmicas, tóxicas, etc) cuxo control ou elimi- 
nación non está garantido. 

B-3 5205 
Produtos químicos (substancias ou preparados) inflamable ou explo- 
siva, en calquera estado físico, cuxo control ou eliminación non está 
garantido. 
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B-3 5206 
Posibilidade de contacto ou mestura de produtos químicos (substan- 
cias ou preparados) incompatibles ou que poden xerar unha reacción  
con desprendemento de produtos tóxicos, corrosivos e/ou calor. 

B-3 5207 
Fugas ou derramos de produtos químicos (substancias ou prepara- 
dos), durante a súa fabricación, transporte, almacenamento e manipu- 
lación. 

B-5 5208 
Deficiente envasado e etiquetaxe dos produtos químicos (substancias  
ou preparados) utilizados en caso de transvasamento na propia em- 
presa. 

B-6 5209 
Deficiente envasado e etiquetaxe dos produtos químicos (substancias 
ou preparados) utilizados (excluído os transvasados na propia empre- 
sa). 

B-2 5210 

Ausencia/deficiencia de proteccións para evitar a xeración e propaga- 
ción de axentes químicos (estará incluída a ausencia/deficiencia de  
dispositivos de encapsulamento da fonte e en xeral daqueles que evi- 
ten ou minimicen a liberación de axentes). 

B-3 5299 Outras causas relativas aos produtos químicos. 

 53 AXENTES BIOLÓXICOS E SERES VIVOS 

B-3 5301 Contacto ou presenza de animais. 

B-3 5302 
Axentes biolóxicos ou seres vivos susceptibles de orixinar calquera 
tipo de infección, alerxia ou toxicidade, cuxo control ou eliminación 
non está garantido. 

B-2 5303 

Ausencia/deficiencia de proteccións para evitar a xeración e propaga- 
ción de axentes biolóxicos (estará incluída a ausencia/deficiencia de 
dispositivos de encapsulamento da fonte e en xeral daqueles que evi- 
ten ou minimicen a liberación de axentes). 

B-5 5304 
Deficiencia de medidas de hixiene persoal axeitadas para a preven- 
ción de enfermidades infecciosas. 

B-3 5399 Outras causas relativas aos axentes biolóxicos e seres vivos. 

B-8 5999 Outras causas relativas a materiais e axentes contaminantes. 

 G.6 ORGANIZACIÓN DO TRABALLO 

 61 MÉTODO DE TRABALLO 

B-5 6101 Método de traballo inexistente. 

B-5 6102 Método de traballo inadecuado. 

B-5 6103 Deseño inadecuado do traballo ou tarefa. 

B-5 6104 Prema de tempo ou ritmo de traballo elevado. 

B-5 6105 
Traballo monótono ou rutineiro, sen medidas para evitar o seu efecto 
nocivo. 

B-5 6106 Traballos solitarios sen as medidas de prevención axeitadas. 

B-5 6107 
Sobrecarga da máquina ou equipo (respecto ás súas características 
técnicas). 

B-5 6108 Sobrecarga traballador (fatiga física ou mental). 

B-5 6109 
Existencia de interferencias ou falta de coordinación entre traballado- 
res que realizan esta ou distintas tarefas. 

B-5 6110 Ausencia de vixilancia, control e dirección de persoa competente. 

B-5 6111 
Non organizar o traballo tendo en conta as condicións meteorolóxicas 
adversas. 

B-5 6199 Outras causas relativas aos métodos de traballo. 

 62 REALIZACIÓN DAS TAREFAS  

B-5 6201 
Operación inhabitual para o operario que a realiza, sexa ordinaria ou 
esporádica. 

B-5 6202 
Operación destinada a evitar avarías ou incidentes ou recuperar inci- 
dentes. 
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B-5 6203 
Operación extraordinaria realizada en caso de incidentes, accidentes 
ou emerxencias. 

B-5 6299 Outras causas relativas á organización das tarefas. 

 63 
FORMACIÓN, INFORMACIÓN, INSTRUCIÓNS e SINALIZACIÓN SOBRE 
A TAREFA 

B-5 6301 
Deficiencias no sistema de comunicación a nivel horizontal ou verti- 
cal, incluíndo a incomprensión do idioma. 

B-5 6302 Instrucións inexistentes. 

B-5 6303 
Instrucións respecto á tarefa confusas, contraditorias ou insuficien- 
tes. 

B-5 6304 Formación/información inadecuada ou inexistente sobre a tarefa. 

B-5 6305 
Procedementos inexistentes ou insuficientes para formar ou informar  
aos traballadores acerca da utilización ou manipulación de maquina 
ria, equipos, produtos, materias primas e útiles de traballo. 

B-2 6306 
Deficiencia/ausencia de información ou sinalización visual ou acústica 
obrigatoria ou necesaria, incluíndo a utilización dun idioma incom- 
prensible para o traballador. 

B-2 6307 
Falta de sinaleiro en caso necesario para organizar a circulación de 
persoas e/ou vehículos, así como manexo de cargas. 

B-2 6308 
Deficiencia/ausencia de sinalización de "prohibido manobra" nos ór- 
ganos de accionamento, en caso de traballos a efectuar sen tensión,  
sen presión ou sen outras enerxías. 

B-5 6399 
Outras causas relativas á formación, información, instrucións e sinali- 
zación sobre a tarefa. 

 64 SELECCIÓN E UTILIZACIÓN DE EQUIPOS E MATERIAIS 

B-5 6401 
Non poñer a disposición dos traballadores as máquinas, equipos e  
medios auxiliares necesarios ou axeitados. 

B-5 6402 Selección de máquinas non adecuadas ao traballo a realizar. 

B-5 6403 
Selección de útiles, ferramentas e medios auxiliares non adecuados 
ao traballo a realizar. 

B-5 6404 Selección de materiais non adecuados ao traballo a realizar. 

B-5 6405 Utilización da máquina de xeito non previsto polo fabricante. 

B-5 6406 
Utilización de útiles, ferramentas e medios auxiliares de xeito non  
previsto polo fabricante. 

B-5 6407 Utilización de materiais en xeral de xeito non previsto polo fabricante. 

B-5 6408 
Non comprobación do estado de maquínalas, ferramentas, equipos ou 
medios auxiliares antes da súa utilización. 

B-5 6409 
Ausencia de medios organizativos ou procedementos para a consig- 
nación de máquinas, instalacións e lugares de traballo. 

B-5 6499 
Outras causas relativas á selección e utilización de equipos e mate- 
riais. 

B-8 6999 Outras causas relativas á organización do traballo. 

 G.7 XESTIÓN DA PREVENCIÓN 

 71 XESTIÓN DA PREVENCIÓN 

B-6 7101 

Inexistencia ou insuficiencia dun procedemento que regule a realiza- 
ción das actividades dirixidas á identificación e avaliación de riscos, 
 incluídas as referidas aos estudos requiridos nas Obras de Constru 
ción. 

B-6 7102 
Inexistencia ou deficiencia dun procedemento que regule a planifica 
ción da implantación das medidas preventivas propostas, incluídas as  
referidas aos plans de seguridade nas Obras de Construción. 

B-6 7103 
Procedementos inexistentes, insuficientes ou deficientes para infor- 
mar os traballadores dos riscos e as medidas preventivas. 

B-6 7104 
Deficiencias na organización dos recursos obrigatorios (organización  
preventiva) para a realización das actividades preventivas esixidas po 
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la normativa. 

B-6 7105 
Procedementos inexistentes, insuficientes ou deficientes. para a co- 
ordinación de actividades realizadas por varias empresas. 

B-6 7106 
Inadecuada política de compras dende o punto de vista da preven- 
ción. 

B-5 7107 
Sistema inadecuado de asignación de tarefas por outras razóns que  
non sexan a falta de cualificación ou experiencia. 

B-6 7108 
Non apreciar as características dos traballadores para a realización da  
tarefa ou en función dos riscos. 

B-6 7199 Outras causas relativas á xestión da prevención. 

 72 ACTIVIDADES PREVENTIVAS  

B-6 7201 Non identificación do/os riscos que materializaron o accidente. 

B-6 7202 
Medidas preventivas propostas na planificación derivada da avalia- 
ción de riscos insuficientes ou inadecuadas, incluídas as referidas ao 
 Plan de Seguridade e saúde no Traballo en Obras de Construción. 

B-6 7203 
Medidas preventivas propostas na planificación derivada da avalia- 
ción de riscos insuficientes ou inadecuadas, incluídas as referidas ao 
 Plan de Seguridade e saúde no Traballo en Obras de Construción. 

B-6 7204 
Falta de control do cumprimento do Plan de Seguridade e Saúde na 
Construción. 

B-6 7205 
Mantemento preventivo inexistente ou inadecuado ou falta de revi- 
sións periódicas oficiais. 

B-6 7206 
Formación/información inadecuada, inexistente sobre riscos ou medi- 
das preventivas. 

B-6 7207 Inexistencia ou inadecuación de plan e/ou medidas de emerxencia. 

B-6 7208 
Non poñer a disposición dos traballadores as pezas ou equipos de  
protección necesarios ou ser estes inadecuados ou mal mantidos, ou  
non supervisar a súa correcta utilización. 

B-6 7209 Falta de presenza dos recursos preventivos requiridos. 

B-6 7210 Vixilancia da saúde inadecuada aos riscos do posto de traballo. 

B-6 7211 
Ausencia/deficiencias de permisos e/ou procedementos de traballo en 
intervencións perigosas (por exemplo soldaduras en zonas de risco,  
traballos en tensión, espazos confinados etc.) 

B-5 7212 
Asignación de tarefa a un traballador con falta de cualificación ou ex- 
periencia. 

B-6 7299 Outras causas relativas ás actividades preventivas. 

B-8 7999 Outras causas relativas á xestión da prevención. 

 G.8 FACTORES PERSOAIS/INDIVIDUAIS 

 81 FACTORES DE COMPORTAMENTO 

B-7 8101 Realización de tarefas non asignadas. 

B-7 8102 Incumprimento de procedementos e instrucións de traballo. 

B-7 8103 Incumprimento de normas de seguridade establecidas.  

B-7 8104 
Uso indebido de materiais, ferramentas ou útiles de traballo, postos a  
disposición pola empresa. 

B-7 8105 
Uso indebido ou non utilización de medios auxiliares de traballo ou de 
seguridade postos a disposición pola empresa e de uso obrigatorio 
(empuxadores, distanciadores, etc.) 

B-7 8106 
Non utilización de equipos de protección individual postas a disposi- 
ción pola empresa e de uso obrigatorio. 

B-7 8107 Retirada ou anulación de proteccións ou dispositivos de seguridade. 

B-7 8108 Permanencia do traballador dentro dunha zona perigosa. 

B-7 8109 Adopción dunha postura inadecuada no posto de traballo. 

B-7 8199 Outras causas relativas aos factores de comportamento. 
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 82 FACTORES INTRINSECOS, DE SAÚDE OU CAPACIDADES 

B-7 8201 Incapacidade física ou mental para a realización normal do traballo. 

B-7 8202 Deficiente asimilación de ordes recibidas. 

B-7 8203 
Falta de cualificación e/ou experiencia para a tarefa realizada achaca- 
ble ao traballador. 

B-7 8299 
Outras causas relativas aos factores intrinsecos, de saúde ou capaci- 
dades. 

B-8 8999 Outras causas relativas aos factores persoais-individuais. 

 G.9 OUTROS 

 91 OUTRAS CAUSAS 

B-8 9199 Outras causas. 

 92 FEITOS NON CAUSAIS 

B-8 9299 Feitos non causais. 

 


