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Introdución 
 
 
O número de traballadores inmigrantes, en Galicia e no resto do estado, experimenta unha varia-
ción segundo os vaivéns que experimenta a actividade económica. A súa distribución segundo os 
sectores económicos non debería coincidir coa dos traballadores españois, xa que as carencias 
de recursos humanos e a cualificación profesional requirida non son as mesmas nos distintos sec-
tores de actividade. 
 
Dado o anterior, é interesante obter datos que permitan saber se estes traballadores sofren pro-
porcionalmente máis accidentes; e da análise dos datos de que dispoñemos dos accidentes 
laborais acontecidos en Galicia, se teñen unha relación significativa cos sectores e ocupacións 
dos traballadores estranxeiros.  
 
Sufrir un accidente mentres se realiza unha actividade remunerada non implica automaticamente 
que teña a consideración de accidente laboral; é necesario que os traballadores estean afiliados á 
seguridade social e teñan as continxencias por accidente e enfermidade profesional cubertas. Pa-
ra os traballadores e traballadoras autónomos é unha opción cotizar por elas, e para os 
empregados/as do fogar, no ano obxecto deste estudo, non cotizaban, nin sequera voluntariamen-
te, por ditas continxencias, estando vixente a modificación adicional 53ª da Lei Xeral da 
Seguridade Social dende o 1 de xaneiro do 2011, aínda que ata a día de hoxe non foi desenvolvi-
da regulamentariamente.  
 
Por proximidade xeográfica, o número de traballadores portugueses é un dos colectivos de traba-
lladores estranxeiros máis importantes, o cal se reflicte no número de accidentes, pero 
esta mesma proximidade non obriga a que estes traballadores residan en Galicia nin estean afilia-
dos ao Sistema de Seguridade Social español, polo que ao non poder dispoñer de datos 
desagregados destes traballadores a nivel autonómico ou estatal (ver o "Anuario Estadístico de 
Inmigración del año 2009" e a "Estadística de accidentes de trabajo. Año 2009" publicadas polo 
Ministerio de Traballo e Inmigración), o número de accidentes que os traballadores portugueses 
tiveron no ano 2009 en Galicia, é superior aos accidentes laborais contabilizados neste estudo. 
 
Os datos dispoñibles, tanto a nivel autonómico como nacional, non permiten facer unha compara-
tiva entre os traballadores nacionais e estranxeiros, baseada nos índices de incidencia por 
sectores, ao non saber que número dos traballadores estranxeiros por sectores teñen as contin-
xencias profesionais cubertas; si podemos obter as cifras do total por provincias e nacional 
co que se calcularán uns índices de referencia xerais. 
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Metodoloxía 
 
Os datos utilizados neste estudo son obtidos de distintas fontes:  
 

• Os datos dos accidentes laborais acontecidos en Galicia, tanto do total de traballadores, 
como os que non son de nacionalidade española, son obtidos do sistema Delt@ de decla-
ración electrónica de accidentes de traballo, utilizando como período temporal os 
accidentes con data de baixa no ano 2009, sendo a intención de que no futuro esta análise 
se repita ano a ano. 

 
• Os datos dos accidentes laborais de españois e estranxeiros a nivel estatal son recollidos 

no anuario publicado polo MTIN na "Estadística de Accidentes de Trabajo. Año 2009". 
 

• Os datos de afiliación dos traballadores coas continxencias profesionais cubertas no ámbi-
to galego son proporcionados pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS) a través 
do "Servicio de Estadísticas de Siniestralidad Laboral" do MTIN. No ámbito estatal, utiliza-
ranse directamente os índices de incidencia publicados no anuario "Estadística de 
Accidentes de Trabajo. Año 2009". 

 
• Os traballadores estranxeiros afiliados á Seguridade Social coas continxencias profesio-

nais cubertas, tanto a nivel autonómico como estatal, obtéñense de combinar os datos do 
capítulo "Traballadores estranxeiros afiliados á Seguridade Social en alta laboral" do Anua-
rio publicado polo MTIN, cos de autónomos cotizantes proporcionados polo "Servicio de 
Estadísticas de Siniestralidad Laboral" do mesmo Ministerio. Por tratarse de datos medios 
anuais, prefiriuse utilizar estes aos do “Anuario Estatístico de Inmigración" da Secretaria de 
Estado de Inmigración, que recolle datos a finais de ano. 

 
Realizouse unha primeira análise do total de accidentes e recaídas (45.025), buscando aqueles 
que se encontrasen repetidos pola introdución de partes correspondentes a un mesmo accidente 
do traballador por distintas Entidades Xestoras ou Colaboradoras da Seguridade Social, o que 
acontece con os pluriempregados, cada vez menos grazas ao traballo realizado polo ISSGA para 
evitar que se produzan duplicidades. Unha vez eliminados estes accidentes duplicados e as re-
caídas (novas baixas con orixe nun anterior accidente) o total de accidentes para a análise é de 
43.566. 
Estes pódense clasificar como "en xornada" (39.465 accidentes, dos que 36.980 corresponden a 
traballadores españois e 2.485 a traballadores estranxeiros) e "in itinere" (4.101 accidentes dos 
cales 3.961 corresponden a traballadores españois e 140 a traballadores estranxeiros). 
 
Sobre os accidentes producidos na comunidade autónoma, realízanse análises separados para os 
colectivos de traballadores nacionais e estranxeiros agregados segundo variables habituais nas 
análises de sinistralidade: sexo, gravidade do accidente, idade do traballador, sectores (segundo a 
actividade do centro en que aconteceu o accidente), ocupación do traballador e provincia da em-
presa do traballador. 
 
Como obter o número de traballadores estranxeiros e españois presenta carencias e dificultades 
en canto se quere obter un mínimo de desagregación (dificultades á que non é allea a aplicación 
da Lei Orgánica de Protección de Datos (LOPD), non se pode facer unha comparación entre as 
incidencias sectoriais de ambos os dous colectivos, polo que só se fará a comparación sobre a 
incidencia total. 
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As variables que se utilizaron para a análise dos accidentes acontecidos en Galicia, tanto "en 
xornada" como " in itinere ", aos traballadores españois e estranxeiros, son as seguintes: 
 

• Sexo: home, muller. 
 
• Gravidade: codificado con 4 valores en función da gravidade dende 1-leve a 4-mortal, 

agrupándose os accidentes graves e moi graves nunha mesma categoría. 
 

• Idade: nos partes de accidente a idade do traballador accidentado dedúcese coas datas do 
accidente e coa de nacemento do traballador; para maior claridade, agrupáronse as idades 
nos tramos seguintes: de 18 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 39, de 40 a 44, de 45 a 
49, de 50 a 54, de 55 a 59, de 60 a 64 e de 65 ou máis. 

 
• Sectores de actividade económica: agrúpanse nos cinco sectores habituais nas estatísticas 

e estudos sociolaborais en Galicia, a saber: agricultura, pesca, industria, construción e ser-
vizos, utilizando o código CNAE-2009 a dous díxitos para os anos 2009 e seguintes. 

 
• Ocupación: Utilízase o Código Nacional de Ocupación (CNO-94, ver anexo na última páxi-

na) vixente no ano 2009, no que se codifican en forma numérica as ocupacións dos 
traballadores en 9 grupos (técnicos e profesionais científicos e intelectuais, técnicos e pro-
fesionais de apoio, empregados de tipo administrativo, etc.), utilizándose nos partes cun 
detalle de 3 díxitos, que utilizaremos para indicar aquelas ocupacións cunha maior inciden-
cia de accidentes de traballadores extranxeiros. 

 
• Provincia: Indicarase o número de accidentes acontecidos a traballadores de empresas de 

cada unha das provincias galegas. 
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Resultados 
 
Os resultados obtidos ao analizar os accidentes laborais en xornada de traballo e "in itinere" se-
gundo as variables anteriores, representanse segundo nas táboas e gráficos seguintes. 
 
Nos accidentes en xornada de traballo que se mostran no gráfico 1 e nas táboas que o acompa-
ñan, apréciase a menor porcentaxe de accidentes das traballadoras estranxeiras en relación coas 
nacionais. 
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  Gráfico 1.  Accidentes en xornada de españois e estranxeiros segundo sexo. 
 
Nas porcentaxes de accidentes " in itinere", os sufridos polo colectivo español non presentan prác-
ticamente diferenzas entre homes e mulleres, como era de esperar ao non estar influidos polos 
distintos tipos de empregos e condicións de traballo; de feito, tendo en conta a diferente porcen-
taxe de traballadores afiliados con continxencias cubertas, que no ano 2009 era de 829.090 
afiliados, un 54,90% homes e o 45,10% mulleres, a porcentaxe de traballadoras accidentadas " in 
itinere" é lixeiramente superior ao que lle correspondería. Pola contra, nas traballadoras estranxei-
ras que sofren accidentes " in itinere", aínda que diminúe a desproporción respecto aos homes 
que se produce nos accidentes en xornada, seguen sendo inferiores aos accidentes dos homes. 
Ao non poder dispor dos datos de afiliación das traballadoras e traballadores inmigrantes, non se 
pode calcular a incidencia, polo que temos que supoñer que o factor que provoca estas diferenzas 
é que o número mulleres inmigrantes afiliadas é menor que o dos homes.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Gráfico 2.  Accidentes “in itinere” de españois e estranxeiros segundo sexo. 

 

Españois  Reconto Porcentaxe 

Homes 28091 75,96 

Mulleres 8889 24,04 

Total 36980 100 

Extranxeiros  Reconto Porcentaxe 

Homes 2179 87,69 

Mulleres 306 12,31 

Total 2485 100 

Táboa 1. Accidentes de españois,  homes e 

mulleres, en xornada. 

Táboa 2. Accidentes de estranxeiros,  homes e 

mulleres, en xornada. 

Españois  Reconto Porcentaxe 

Homes 1993 50,32 

Mulleres 1968 49,68 

Total 3961 100 

Táboa 3. Accidentes de españois,  homes e 

mulleres, in itinere. 

Extranxeiros  Reconto Porcentaxe 

Homes 90 64,29 

Mulleres 50 35,71 

Total 140 100 

Táboa 4. Accidentes de estranxeiros, homes e 

mulleres, in itinere. 
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En canto á gravidade dos accidentes, 
os datos que se mostran nas táboas 5, 
6 e 7 permiten afirmar, soamente fixán-
dose nos de cada colectivo, que a 
porcentaxe dos accidentes mortais dos 
traballadores estranxeiros é moi supe-
rior á dos traballadores españois, men-
tres que a porcentaxe dos accidentes 
graves é lixeiramente inferior. Para po-
der confirmar este feito, ao final do 
estudo acharanse as cifras de inciden-
cia utilizando a afiliación dos 
traballadores españois e estranxeiros 
que cotizan as continxencias profesio-
nais. 
En canto aos accidentes "in itinere" das 
táboas 8 e 9, só destacar a maior gra-
vidade nos sufridos por traballadores 
españois, e que non houbese ningún 
accidente mortal dos traballadores es-
tranxeiros. 
 
 

           

Táboa 8. Gravidade accidentes “in itinere”, traballadores españois.  Táboa 9. Gravidade accidentes “in itinere”, traballadores estranxeiros. 

 
Na táboa 10 e no gráfico 3 que seguen, detállanse os accidentes desagregados por grupos de 
idade. Se ben nos dous colectivos os tramos que presentan maior sinestralidade están dos 25 aos 
39 anos (o 44,5% dos españois e o 56,85% dos estranxeiros), relaciónanse con toda probabilida-
de co maior número de traballadores desas idades, se ben a media de idade dos traballadores 
estranxeiros é menor e presenta unha menor desviación nos datos, (1,852 por 2,24 nos traballa-
dores españois) o que indica que están máis concentrados preto da media, sendo a curva menos 
aplanada (curtose de -0,208) que a dos traballadores españois (curtose de -0,867). O reconto fí-
xose sobre os partes con datos de idade válidos, polo que resulta lixeiramente inferior. 
 

Españois Estranxeiros Idade por tramos 
Reconto* % válido Reconto* % válido 

De 16 a 17 anos 135 0,37 4 0,16 

18 a 24 3874 10,48 325 13,08 

25 a 29 5161 13,96 421 16,95 

30 a 34 6038 16,33 529 21,30 

35 a 39 5254 14,21 462 18,60 

40 a 44 4828 13,06 333 13,41 

45 a 49 4392 11,88 221 8,90 

50 a 54 3607 9,76 113 4,55 

55 a 59 2449 6,62 58 2,33 

60 a 64 1168 3,16 14 ,56 

65 ou máis 65 0,18 4 0,16 

Total 36971 100 2484 100 
Táboa 10. Traballadores accidentados en xornada por grupos de idade. 

Gravidade Galicia                        
Traballadores españois  Leves Graves  Mortais  

Total 

Reconto 36.383 535 62 36.980 
Porcentaxe do total 98,39% 1,45% 0,17% 100% 

Táboa 5. Gravidade accidentes en xornada laboral, traballadores españois. 

Gravidade Galicia                        
Traballadores estranxeiros  Leves Graves  Mortais  

Total 

Reconto 2.444 31 10 2.485 

Porcentaxe do total 98,35% 1,25% 0,40% 100% 

Táboa 6. Gravidade accidentes en xornada laboral, traballadores estranxeiros. 

Gravidade Galicia                        
Total  traballadores   Leves Graves  Mortais  

Total 

Total 38.827 566 72 39.465 

Porcentaxe  estranxeiros 6,29% 5,48% 13,89% 6,30% 

Porcentaxe  españois 93,71% 94,52% 86,11% 93,70% 

Táboa 7. Porcentaxes da gravidade dos accidentes dos traballadores. 

Gravidade Galicia                            
Traballadores          
españois  Leves Graves Mortais 

Total  

Reconto 3.868 80 13 3.961 

Porcentaxe do total 97,65% 2,02% 0,33% 100% 

Gravidade Galicia                            
Traballadores         
estranxeiros   Leves Graves Mortais 

Total 

Reconto 138 2 0 140 

Porcentaxe do total 98,57% 1,43% 0,00% 100% 
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Gráfico 3.  Porcentaxes de traballadores accidentados en xornada por grupos de idade. 
 
Nos accidentes "in itinere" que se detallan na táboa 10, os accidentes tenden tamén a concentra-
se máis nos tramos de idade de 25 a 39 anos, aínda que practicamente se manteña a diferenza 
entre as porcentaxes sumadas deses tramos para os traballadores españois (50,37%) e os es-
tranxeiros (62,14%), debida á maior proporción de traballadores desas idades. 
 

Españois Estranxeiros Idade por tramos 
Reconto %  Reconto %  

De 16 a 17 anos 29 0,73% 0 0,00% 

18 a 24 589 14,87% 18 12,86% 

25 a 29 693 17,50% 29 20,71% 

30 a 34 799 20,17% 34 24,29% 

35 a 39 503 12,70% 24 17,14% 

40 a 44 436 11,01% 13 9,29% 

45 a 49 315 7,95% 8 5,71% 

50 a 54 291 7,35% 10 7,14% 

55 a 59 194 4,90% 3 2,14% 

60 a 64 105 2,65% 1 0,71% 

65 ou máis 7 0,18% 0 0,00% 

Total 3961 100 140 100 
Táboa 11. Traballadores accidentados “in itinere” por grupos de idade. 
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As táboas 12 a 15 amosan a clasificación 
dos accidentes en xornada por sectores, a 
nivel autonómico e estatal. En Galicia e no 
estado, a distribución sectorial dos acciden-
tes dos traballadores nacionais é similar, se 
ben como cabía esperar, as porcentaxes 
dos accidentes de cada sector son distintas 
(tamén o é o peso relativo do colectivo tra-
ballador de cada un deles). Os servizos, a 
industria e a construción son, por esta orde, 
os sectores de maior sinistralidade en cifras 
absolutas. 
 
En canto á poboación traballadora estran-
xeira, a distribución por sectores da súa 
ocupación reflíctese no número de acciden-
tes, de xeito que a construción cobra maior 
peso, especialmente en Galicia, onde é o 
sector de maior sinistralidade deste colecti-
vo. Tamén na agricultura (selvicultura) e a 
pesca, as porcentaxes dos accidentes dos 
estranxeiros son maiores que para os tra-
balladores nacionais. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na táboa 16 e o gráfico 4 a continuación detállanse as porcentaxes de accidentes dos traballado-
res españois e inmigrantes por grupos de ocupación, e as ocupacións con maior porcentaxe de 
accidentados entre o colectivo inmigrante. Para facer a comparación, destácanse na táboa a coin-
cidencia dos tres grupos de ocupación con maior porcentaxe de accidentes de ambos colectivos, 
onde, aínda que a súa orde coincide, tamén se aprecian diferenzas porcentuais relacionadas co 
sector de ocupación: nos estranxeiros, as porcentaxes son maiores nos grupos de “non cualifica-
dos” e de “cualificados en construción e outras”. Na metade inferior da táboa, a presenza de man 
de obra estranxeira é moi inferior, polo que os accidentes que se expresan nela, teñen porcenta-
xes moito máis baixas que as dos traballadores españois.  
No gráfico 4, faise a comparación entre un conxunto de ocupacións dos traballadores estranxeiros 
cunha porcentaxe total de accidentes do 71,39%, en relación coas porcentaxes de accidentes dos 
traballadores españois para esas mesmas ocupacións, sendo a suma neste caso notablemente 
inferior (o 48,63%). As tres ocupacións con maior porcentaxe de accidentes entre o colectivo inmi-
grante, son precisamente as de maior diferenza en relación cos traballadores nacionais: 712 
(Traballadores en formigón armado, enfoscadores, ferrallistas e asim.), 960 (Peóns dá constru-
ción) e 711 (Albaneis e mamposteiros). 
 
 
 

Sector Galicia             
Traballadores 
estranxeiros 

Agricultura Pesca Industria Construción Servizos 

Total 

Reconto 203 139 525 941 677 2.485 

Porcentaxe 
do total 

8,17% 5,59% 21,13% 37,87% 27,24% 100% 

Sector España            
Traballadores 
españois  

Agricultura Pesca Industria Construción Servizos 

Total 

Reconto 19.188 2.566 129.502 102.894 287.846 541.996 

Porcentaxe 
do total 

3,54% 0,47% 23,89% 18,98% 53,11% 100% 

Táboa 13. Accidentes estranxeiros accidentados en xornada por sector -Galicia. 

 

Táboa 12. Traballadores españois accidentados en xornada por sector -Galicia. 

Sector Galicia             
Traballadores 
españois  

Agricultura Pesca Industria Construción Servizos 

Total 

Reconto 1.317 1.145 11.726 7.635 15.157 36.980 

Porcentaxe 
do total 

3,56% 3,10% 31,71% 20,65% 40,99% 100% 

Táboa 14. Accidentes españois accidentados en xornada por sector -España. 

Sector España             
Traballadores 
estranxeiros  

Agricultura Pesca Industria Construción Servizos 

Total 

Reconto 5.578 349 12.995 19.720 36.802 75.444 

Porcentaxe 
do total 

7,39% 0,46% 17,22% 26,14% 48,78% 100% 

Táboa 15. Accidentes estranxeiros accidentados en xornada por sector -España. 
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GRUPOS DE OCUPACIÓN Españois Estranxeiros 

Traballadores non cualificados (9) 22,96 27,89 

Operadores de instalacións e maquinaria, e montadores (8) 
14,06 10,58 

Artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureiras, 
construción, minaría (7) 38,36 42,29 

Traballadores cualificados na agricultura e pesca (6) 4,89 7,73 
Traballadores de servizos de restauración, persoais, protección e vende-
dores (5) 12,28 9,66 

Empregados de tipo administrativo (4) 
2,87 0,32 

Técnicos e profesionais de apoio (3) 
2,70 1,29 

Técnicos e profesionais científicos e intelectuais (2) 1,52 0,24 
Dirección empresas e administracións públicas (1) 0,36 0,00 
 Táboa 16. Porcentaxes de traballadores accidentados en xornada por grupo de ocupación en Galicia. 
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Gráfico 4.  Porcentaxes de traballadores accidentados en xornada por ocupación en Galicia. 
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Facendo a desagregación do total dos accidentes segundo a provincia da empresa en que está 
afiliado o traballador, obtéñense as táboas 17 e 18. As diferenzas salientables segundo a proce-
dencia do traballador atópanse na Coruña (porcentaxe menor dos accidentes de traballadores 
estranxeiros da que lles correspondería en relación á accidentabilidade comparada cos traballado-
res nacionais), e en Lugo (maior en relación da táboa á accidentabilidade comparada cos 
traballadores españois e cos datos da provincia de Ourense) da táboa 17. 
 
Para atopar un motivo a isto, ademais da diferenza do número de traballadores inmigrantes entre 
provincias (que ten máis relación cos datos da táboa 18, recorreuse a unha análise por táboas de 
continxencia na que se cruzan as variables provincia e sector, tanto para os traballadores espa-
ñois como os inmigrantes. Da análise de ditas táboas obtense que na Coruña o número dos 
accidentes nos sectores con maior ocupación de estranxeiros, é menor que na provincia de Pon-
tevedra; (Coruña: 146 accidentes en Industria e 331 accidentes na Construción, Pontevedra: 249 
accidentes en Industria, 425 accidentes na Construción).  
 
Facendo o mesmo para o caso de Lugo, onde as cifras de accidentes dos traballadores nacionais 
son moi semellantes ás de Ourense, pero ten maior accidentabilidade nos estranxeiros, a explica-
ción é similar: en Ourense, o número de accidentes na industria é maior, mentres que en Lugo 
houbo máis accidentes en actividades de maior presenza de traballadores inmigrantes: agricultu-
ra, pesca e servizos. (Ourense: 20 accidentes na Agricultura, 0 en Pesca, 70 en Servizos; Lugo: 
94 accidentes na Agricultura, 45 en Pesca, 107 en Servizos). 
 
 

ESPAÑOIS ESTRANXEIROS 
PROVINCIA 

Reconto Porcentaxe Reconto Porcentaxe 
A Coruña 16282 44,03 853 34,33 
Lugo 3478 9,41 377 15,17 
Ourense 3409 9,22 274 11,03 
Pontevedra 13811 37,35 981 39,48 

Táboa 17. Traballadores accidentados en xornada segundo provincia. 
 
 
 

ESPAÑOIS ESTRANXEIROS 
PROVINCIA 

Reconto Porcentaxe Reconto Porcentaxe 
A Coruña 1524 38,48 47 33,57
Lugo 253 6,39 15 10,71
Ourense 246 6,21 17 12,14
Pontevedra 1938 48,93 61 43,57
Táboa 18. Traballadores accidentados in itinere segundo provincia. 
 
 
Na táboa 19, móstranse as afiliacións de traballadores coas continxencias profesionais cubertas 
do ano 2009, que permiten o cálculo das incidencias correspondentes aos traballadores nacionais 
e estranxeiros. A incidencia dos accidentes no colectivo de traballadores inmigrantes é moi supe-
rior á dos traballadores nacionais,  ao cal non é alleo o tipo de ocupacións que desempeñan 
(gráfico 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

AFILIADOS* INCIDENCIA 

Españois Estranxeiros Españois Estranxeiros GALICIA 

801.118 31.572 4.616,05 7.870,90 

A CORUÑA 342.834 10.336 4.749,24 8.252,71 

LUGO 95.576 5.054 3.638,99 7.459,44 

OURENSE 79.260 3.798 4.301,03 7.214,32 

PONTEVEDRA 
283.448 12.384 4.872,50 7.921,51 

Táboa 19. Afiliacións e índices de incidencia –accidentes en xornada- .  
*Inclúense as afiliacións en que non consta o sector de actividade. 
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Anexos 
 
 
 

C.N.O.-94 

Grupos  Descrición 
9 Traballadores non cualificados 
8 Operadores de instalacións e maquinaria, e montadores 
7 Artesáns e trab. cualificados das industrias manufactureiras, construción, minería 
6 Traballadores cualificados na agricultura e pesca 
5 Traballadores de servizos de restauración, persoais, protección e vendedores 
4 Empregados de tipo administrativo 
3 Técnicos e profesionais de apoio 
2 Técnicos e profesionais científicos e intelectuais 
1 Dirección empresas e administracións públicas 

0 Forzas Armadas 

 
 
 

C.N.O.-94 
Código Literais 

980 Peóns do transporte e descargadores  

970 Peóns das industrias manufactureiras  

960 Peóns da construción  

944 Peóns forestais 

912 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros traballadores asim.  

863 Condutores de camións  

849 Outros montadores e ensambladores  

841 Montadores e ensambladores  

780 Traballadores da industria da alimentación, bebidas e tabaco 

761 Mecánicos e axustadores de maquinaria  

751 Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estruct. metálicas e asim.  

724 Pintores, vernizadores, empapeladores e asim. 

723 Electricista de construción e asim.  

714 Outros traballadores das obras estruturais da construción 

712 Traballadores en formigón armado, enfoscadores, ferrallistas e asim. 

711 Albaneis e mamposteiros  

632 Pescadores e traballadores cualificados por conta allea en actividades piscícolas 

624 Traballadores cualificados por conta allea en actividades forestais e asim. 

533 Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns, quioscos e mercados  

512 Traballadores que se dedican ao coidado de persoas e asim. (agás auxiliares enfermaría)  

511 Auxiliares de enfermaría e asim.  

502 Camareiros, barmans e asimilados 
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Nacionalidades con maior número de traballadores accidentados (13 dun total de 76) en Galicia. 




