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Introdución 
 
 
Un sobreesforzo físico, entendendo como tal o que se realiza por enriba da capacidade física 
normal dunha persoa determinada ao facer unha tarefa, é unha causa frecuente de molestias e 
lesións. Na Comunidade Galega, púidose constatar polos datos obtidos dos accidentes aconteci-
dos en varios anos, que aproximadamente a terceira parte do total destes prodúcense, ou máis 
concretamente, clasifícanse pola forma en que se producen, por sobreesforzos.  
 
Na actividade profesional, un sobreesforzo puntual pode ser causa de lesións que se manifesten 
de forma máis ou menos próxima ao feito, ou producir un dano o suficientemente pequeno para 
que o traballador non interrompa a súa actividade a causa deste, e agravarse se non hai un tempo 
suficiente de recuperación ou o dano é permanente, como p. ex. distensións e microroturas de fi-
bras, ou desgastes e outros danos en articulacións e ósos. 
 
Estas lesións corporais que o traballador sofre con ocasión ou por consecuencia do traballo poden 
ser consideradas accidentes de traballo,ou mesmo se os danos son crónicos e está recoñecida, 
ter a consideración de enfermidade profesional (Grupo II, letras B a G inclusive). 
 
Os sobreesforzos físicos derivan no que se denomina "Trastornos Músculo-Esqueléticos", abre-
viado como TME, que cando acontecen accidentes maniféstanse en forma de dislocacións, 
escordaduras, torceduras, e danos sobre os ósos como fisuras e fracturas. Estes trastornos son 
produto de prácticas incorrectas das actividades do traballo, por insuficiente formación ou informa-
ción ou por deficiencias e carencias organizativas ou de medios. Os factores que habitualmente se 
considera que son desencadeantes deste tipo de lesións son:a manipulación de cargas pesadas 
(de forma non axeitada, postural ou sen medios adecuados); traballar nunha postura forzada (o 
que pode provocar danos por torsión ou por momento de forza); movementos repetitivos e vibra-
cións mecánicas (que por acumulación de pequenos danos, musculares, articulares ou óseos 
poden provocar danos maiores), que son causa frecuente de molestias e dores; movementos 
bruscos e posicións incorrectas de extremidades que provoquen elevadas tensións ou compre-
sións sobre músculos nervios e ligamentos. 
 
Por todo o anterior, realízase este estudo baseado nos datos obtidos da comunicación de acci-
dentes de traballo e de recaídas destes, tanto para poñer de manifesto o grao de utilidade da 
información dispoñible desta forma, como de sacar algún tipo de información orientativa sobre 
aqueles accidentes de traballo con orixe por sobreesforzo que  son máis proclives a producir ou a 
manifestarse co tempo en forma de enfermidade. 
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Metodoloxía 
 
Os datos utilizados neste traballo son obtidos do sistema Delt@ de declaración electrónica de ac-
cidentes de traballo, utilizando como período temporal os accidentes e recaídas con data de baixa 
no ano 2010, sendo este traballo continuación do realizado o ano anterior. 
 
Mediante un programa desenvolvido á medida para o ISSGA, obtense unha base de datos de 
accidentes e recaídas laborais que de forma automatizada ten corrixidos fallos que acontecen 
na notificación, como accidentes notificados varias veces ou recaídas que dende o punto de 
vista da notificación non o son. 
 
Pártese de dous ficheiros, un con todos os accidentes laborais con baixa (39.965) e outro con 
todas as recaídas (1.180). A continuación elimináronse os producidos "in itinere", e todos os que 
no contacto ou tipo de lesión non levasen o código 71 (esforzos físicos), que se debe utilizar "en 
casos de esforzos importantes ou leves sobre os músculos, as articulacións, os órganos e os teci-
dos, provocados, por movementos excesivos (...)" 
 
A resultas da depuración anterior obtivéronse dous ficheiros de accidentes por sobreesforzos: un 
de accidentes con 12.280 casos e outro de recaídas con 493. Para ter algún indicador sobre a 
precisión do conxunto destes partes ao describir os accidentes por sobreesforzos, realizouse unha 
mostraxe dos 100 primeiros partes de accidente e comprobouse manualmente a correspondencia 
entre a descrición do accidente e a codificación da forma deste. Os resultados non melloran os 
obtidos no estudo do ano pasado, xa que 4 dos partes teñen erros de codificación en canto á for-
ma do accidente (3 caídas e unha infección) e en 2 partes máis a codificación como sobreesforzos 
é dubidosa. Tamén seguen sendo moi abundantes os códigos, na variable que describe a lesión, 
"Tipo de lesión", que corresponden a "conmocións e lesións internas" ou a "lesións superficiais", 
que non parece que teñan relación cun sobreesforzo, e ás que na maioría dos casos lles corres-
ponderían os códigos do 031 a 039 (Dislocacións, escordaduras e torceduras). 
 
Para a consideración como recaída tívose en conta que a normativa considera como un novo ac-
cidente aquel acontecido máis de 6 meses dende a alta dun accidente anterior, agás recalificación 
deste polos médicos do INSS. 
 
Sobre os dous ficheiros anteriores e de forma previa á análise por variables de agrupación que se 
describirá a continuación, realizáronse outra serie de operacións para obter conclusións sobre as 
recaídas e os accidentes que as poden producir: 
 

• Das 493 recaídas por sobreesforzo, 437 se produciron por accidentes no mesmo ano 
2010, das cales 11 presentaban diferenzas entre a codificación da forma do accidente en-
tre este e a recaída (3 destas recaídas foron por accidentes de tráfico).  

• Dos 12.280 dos accidentes por sobreesforzo con baixa no 2010, 412 accidentes (o 3,36%) 
tiveron polo menos unha recaída codificada coma sobreesforzo no 2010. 

• Sobre o conxunto de ficheiro de recaídas realizouse unha análise de frecuencias, para ob-
ter unha referencia sobre o tempo que transcorre entre a data do accidente e a data de 
baixa da recaída que ocorreu neste ano. 

 
Total de accidentes 
2010 (en xornada)  

Total de accidentes por 
sobreesforzos 

Número de accidentes con recaída 
por sobreesforzo no mesmo ano 2010 

36.113 12.280 (34,00%) 412 (1,14%) 
Táboa 1. Accidentes por data de baixa 2010 

 
Total de recaídas 
2010 (en xornada)  

Total de recaídas por    
sobreesforzos  

Recaídas por sobreesforzo con data 
de accidente no ano 2010  

1.056 493 (46,69%) 437 (41,38%) 
Táboa 2. Recaídas por data de baixa 2010 
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Na táboa 3 e o gráfico 1 a continuación, móstranse os resultados de medir os períodos entre a da-
ta de baixa e a data do accidente nas recaídas por sobreesforzos. Na columna meses, o valor 0 
indica un lapso entre estas dúas datas de menos dun mes, mentres que o valor 1, significa que 
pasou máis dun mes, pero menos de dous. A columna frecuencia é o reconto dos partes de recaí-
da que están dentro da mesma distancia en meses, sendo as dúas restantes columnas a 
expresión das porcentaxes sobre o total das recaídas por sobreesforzos. O gráfico serve para dar 
unha imaxe gráfica destas porcentaxes, sendo a táboa de datos máis completa. 
Como se comproba no gráfico, as distancias entre a data de baixa e a data de accidentes decaen 
ata os dous primeiros meses de xeito máis acusado, sendo a porcentaxe de recaídas a menos de 
3 meses dende a data do accidente do 76,88%. 
 

Meses Frecuencia Porcentaxe % Porcentaxe acumulada %  

0 201 40,77 40,77 

1 116 23,53 64,30 

2 62 12,58 76,88 

3 44 8,92 85,80 

4 35 7,10 92,90 

5 22 4,46 97,36 

6 6 1,22 98,58 

7 1 0,20 98,78 

8 3 0,61 99,39 

 

9 1 0,20 99,59 

1 ano ou máis 2 0,41 100
 

Táboa 3. Frecuencias das recaídas por sobreesforzos. 

 
 

 
Gráfico1. Frecuencias dos intervalos  data de baixa - data do accidente 

Estatísticos 
Intervalo                              

Data_Baixa-Data_Accidente 
 

Válidos 493 N 
Perdidos 0 

Media 2,01 
Mediana 1,00 
Moda 0 
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Resultados  
 
As variables que se utilizaron para a agrupación e análise sobre o ficheiro de 412 accidentes con 
recaídas no mesmo ano da baixa son as seguintes: 
 
 

• Sexo: home, muller. 
 

• Gravidade: codificado nos partes con 4 valores en función da gravidade, dende 1-leve a 4-
mortal, agrupándose nas estadísticas os accidentes graves e moi graves nunha mesma 
categoría. 

 
• Idade: nos partes de accidente a idade do traballador accidentado dedúcese coas datas do 

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

 
• Parte do corpo lesionada:  dos códigos de dous díxitos da parte do corpo afectada que per-

miten un elevado grao de detalle, redúcese a un conxunto máis pequeno de partes máis 
grandes do corpo, coincidente coas estatísticas publicadas polo ISSGA;  pescozo, lombo, 
torax,..., etc. 

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

habituais nas estatísticas e estudos sociolaborais en Galicia, a saber: agricultura, pesca, 
industria, construción e servizos. 

 
• Ocupación: utilízase o Código Nacional de Ocupación (CNO-94) vixente ata o 1 de xaneiro 

de 2011, no cal codifícanse en forma numérica as ocupacións dos traballadores en 9 gru-
pos (técnicos e profesionais científicos e intelectuais, técnicos e profesionais de apoio, 
empregados de tipo administrativo, etc.), utilizándose nos partes cun detalle de 3 díxitos, o 
cal utilizaremos para indicar aquelas ocupacións cunha maior porcentaxe de frecuencia de 
accidentes por sobreesforzos. 

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

res de empresas de cada unha das provincias galegas. 
 

• Estratos de actividade: utilízase o Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE-
2009) a dous díxitos para atopar os estratos de actividade económica de maior sinistrali-
dade. 

 
• Días da semana: faise unha análise da sinistralidade dos accidentes segundo o día da 

semana en que acontecen e compáranse co total dos accidentes laborais en xornada. 
 
 

O conxunto de variables anterior, represéntase nos gráficos seguintes, engadindo segundo a va-
riable, os correspondentes ao total dos accidentes tanto por sobreesforzos coma o total dos 
accidentes en xornada,  para ter uns valores cos que facer unha comparación. 

 
No gráfico 2, móstrase en forma de gráfico de torta, as porcentaxes correspondentes a homes e 
mulleres destes accidentes por sobreesforzos; se ben a porcentaxe das mulleres (24,51%) é moi 
inferior ao dos homes (75,49%), facendo a comparación co gráfico 3 do total de accidentes con 
baixa por sobreesforzos no ano 2010 (73,85% para os homes e 26,15% para as mulleres), é aín-
da lixeiramente inferior. 
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Como valores para ter unha referencia suplementaria, as porcentaxes de sobreesforzos no estu-
dio do ano 2009 en Galicia foron de 70,52% nos homes e 29,48% para as mulleres nos 
accidentes con recaídas, mentres as porcentaxes correspondentes ao total dos accidentes por 
sobreesforzo son de 73,77% para os homes e de 26,23% para as mulleres.  Co que se aprecia 
que no total dos accidentes por sobreesforzos as porcentaxes entre homes e mulleres son case 
iguais nos dous anos, as porcentaxes dos homes nos accidentes con recaídas aumentaron. 
 

Sobreesforzos con recaidas 2010

75,49

24,51

homes mulleres

Sobreesforzos totais 2010

73,85

26,15

homes mulleres
 

 Gráficos 2 e 3. Porcentaxes dos accidentes por sobreesforzos entre homes e mulleres. 

 
Debido á propia natureza dos accidentes por sobreesforzos, a porcentaxe dos mesmos que son 
de maior gravidade  que leves, é moi pequeno en relación ó total (por exemplo, nos accidentes 
por sobreesforzos do ano 2010, os accidentes non cualificados coma leves, supuxeron aprox. o 
0,1% do total). Na mostra que se limita ás recaídas no mesmo ano en que se produciu o acciden-
te, non aparece ningún accidente que non sexa leve.  
 
Agrupando os traballadores por segundo tramos de idade, a gráfica 4 cos accidentes con recaídas 
ten moi pequenas diferenzas coa gráfica 5 dos accidentes totais en xornada, p.ex. os tramos de 
traballadores de 40 a 44  ata o de 55 a 59 anos que son lixeiramente inferiores nos accidentes con 
recaídas, e tamén unha lixeiramente maior sinistralidade no tramo de idade de 25 a 29. 
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Os estatísticos de ambos conxuntos de idade son tamén moi semellantes, como p.ex. a mediana 
(38 anos) que é o valor que divide á mostra en dous grupos iguais por enriba e debaixo (percentil 
50%), e a moda que é o valor que máis se repite dentro de un conxunto de datos, que no caso 
dos accidentes con recaídas é de 33 anos e no total dos sobreesforzos de 34 anos. 
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39,56

24,03

16,02

11,89

6,31

1,70 0,24 0,24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

%

1

Parte do corpo lesionada

Lombo Extremidades superiores (agás mans)
Extremidades inferiores (agás pés) Mans
Pescozo Tórax
Outras non incluídas e sen especificar Lesións múltiples

 
Gráfico 6.  Parte do corpo lesionada nos sobreesforzos con recaída. 

 
O gráfico 6 representa as porcentaxes dos accidentes por sobreesforzo con recaídas segundo a 
parte do corpo lesionada, que son case que iguais para o total dos sobreesforzos. Facendo unha 
comparación co conxunto de accidentes no  2010, que se pode ver a continuación no gráfico 7, as 
porcentaxes das partes do corpo lesionadas son moi distintas. 
 
Comentando diferenzas máis destacables entre ambos os dous gráficos, Nos accidentes por so-
breesforzos, unha porcentaxe próxima ao 40% corresponde a problemas de costas, seguida a 
bastante distancia polos problemas nos brazos (agás as mans) co 24,03%, dos problemas nas 
pernas (agás os pés) co 16,02% e os danos nas mans co 11,89%. Mentres que no total dos acci-
dentes en xornada, a diferenza entre as catro partes do corpo lesionadas en maior porcentaxe é 
moito menor, sendo as mans a parte do corpo lesionada en primeiro lugar co 24,14% dos casos, 
as pernas ocupan o segundo lugar co 18,92% dos casos, en terceiro lugar sitúanse os danos nas 
costas co 17,10% e xa a maior distancia os accidentes que afectan aos brazos co 12,55% dos ca-
sos.. 
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4,23 4,17 3,85
2,56

1,24 1,02 0,45 0,35
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15

20

25

%

1

Parte do corpo lesionada

Mans Extremidades inferiores (agás pés)
Lombo Extremidades superiores (agás mans)
Pés Tórax
Ollos Pescozo
Lesións múltiples Cara (agás ollos)
Cabeza Cranio
Outras non incluídas e sen especificar

 
Gráfico 7.  Parte do corpo lesionada no total de accidentes en xornada no 2010. 

 
Nos gráficos 8 e 9 a continuación, represéntanse as porcentaxes dos accidentes por sobreesfor-
zos con recaídas e do total dos accidentes no ano 2010, segundo o sector de actividade.  
 
Comparando ambos os dous gráficos, nos servizos e no sector industrial é onde os accidentes por 
sobreesforzos teñen unha porcentaxe lixeiramente superior ao total dos accidentes; 47,82% por 
sobreesforzos fronte a 43,41% do total nos servizos e31,07% por sobreesforzos fronte a 27,77% 
do total na industria . Pola contra resulta destacable que na construción (e en menor medida na 
agricultura e a pesca), a porcentaxe de accidentes por sobreesforzos sexa algo inferior ao do total 
dos accidentes; no caso da construción 16,99% dos sobreesforzos fronte o 21,42% do total dos 
accidentes do ano. 

2,18 1,94

31,07

16,99

47,82

0

10

20

30

40

50

%

Actividade económica da empresa

Agricultura Pesca Industria Construción Servizos
 

Gráfico 8. Actividade económica da empresa dos traballadores nos sobreesforzos con recaídas. 
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Agricultura Pesca Industria Construción Servizos
 

Gráfico 9. Actividade económica da empresa nos accidentes en xornada no 2010. 

 

Os gráficos 10 ao 13, están relacionados coas ocupacións ou profesións nas que máis accidentes 
por sobreesforzos acontecen. Os grupos de ocupación con maior sinistralidade (ver a táboa de 
CNO nos anexos) corresponden ao grupo 7, traballadores cualificados da industria, construción e 
minaría; ao grupo 9, traballadores non cualificados; e ao grupo 5, traballadores de servizos de res-
tauración, persoais, protección e vendedores.  
 
Facendo a comparación entre os gráficos 10 e 11, os accidentes por sobreesforzos son case 3 
puntos superiores no grupo 7 e algo máis de 3 puntos superiores no grupo 9 en relación co total 
dos accidentes en xornada; no terceiro lugar nos accidentes por sobreesforzo está o grupo 5 co 
13,59%, este grupo no total dos accidentes é o cuarto co 12,64% dos casos; o grupo 8 que nos 
accidentes por sobreesforzos está en cuarto lugar co 11,65% dos accidentes,  no total destes 
ocupa o terceiro posto co 14,04%. No resto dos grupos de ocupación, os accidentes por sobrees-
forzos son pouco significativos. 
 

7 9 5 8 4 3 6 2 1

66,50

80,10

91,75 94,66 96,60
98,54 99,76

100

40,78

25,73

13,59
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1,94
1,21

0,24
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20
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100

%

Código Nacional de Ocupacións -CNO-

Porcentaxe Porcentaxe acumulada

 
Gráfico 10. Grupos de ocupacións dos traballadores nos sobreesforzos con recaídas. 
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Gráfico 11. Grupos de ocupacións dos traballadores no total dos accidentes. 

 
Nos dous gráficos seguintes en que se mostran as porcentaxes dos accidentes (por sobreesforzos 
con recaídas no gráfico 12,  e do total  en xornada no 13), están ordenadas en sentido decrecen-
te. As 10 primeiras profesións do gráfico de sobreesforzos corresponden aos grupos 7 e 9, agás a 
correspondente ao código 533: dependentes e exhibidores en tendas, almacéns, quioscos e mer-
cados. Tomando como referencia en ambas as dúas táboas o código 780 que ten valores moi 
semellantes, as diferenzas máis destacables entre ambas as dúas táboas (dende o punto de vista 
dos accidentes por sobreesforzos) son as porcentaxes maiores deste accidentes nos códigos 980 
e 533 (4,75 e 3,22 puntos porcentuais), e as porcentaxes de un pouco máis de un punto por de-
baixo dos códigos 751 e 970. Na táboa 4 están os códigos das ocupacións con maior porcentaxe 
de accidentes por sobreesforzos. 
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Gráfico 12. Ocupacións dos traballadores nos sobreesforzos con recaídas. 
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Gráfico 13. Ocupacións dos traballadores do total dos accidentes en xornada. 
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C.N.O. 
Código Literais 

980 Peóns do transporte e descargadores  
533 Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns, quioscos e mercados  
751 Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estruct. metálicas e asim.  
711 Albaneis e mamposteiros  
780 Traballadores da industria da alimentación, bebidas e tabaco 
970 Peóns das industrias manufectureiras  
712 Traballadores en formigón armado, enfoscadores, ferrallistas e asim. 
912 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros traballadores asim.  
761 Mecánicos e axustadores de maquinaria  
960 Peóns da construción  
511 Auxiliares de enfermaría e asim.  
512 Traballadores que se dedican ao coidado de persoas e asim. (agás auxiliares enfermaría)  
841 Montadores e ensambladores  
863 Condutores de camións  

460 
Caixeiros, vendedores de billetes e outros empregados asimilados en trato directo co pú-
blico  

723 Electricista de construción e asim.  
849 Outros montadores e ensambladores  
933 Mozos de equipaxe e asim.  

Táboa 4. Códigos CNO-94 das ocupacións con máis accidentes por sobreesforzos. 

 
Dentro da análise dos accidentes por sobreesforzos que provocou accidentes con recaídas no 
ano 2010,  pódese facer a distribución territorial destes por provincias (onde se validaron os partes 
de accidente) que se pode ver nos gráficos 14 e 15. 
 
Na comparativa entre ambos os dous gráficos, sendo as porcentaxes da provincia de Lugo moi 
similares nos accidentes por sobreesforzos e no total dos accidentes en xornada, destaca a maior 
porcentaxe de sobreesforzos con recaídas na Coruña, supoñendo máis da metade dos casos. Po-
la contra, a porcentaxe de accidentes por sobreesforzos con recaídas das provincias de 
Pontevedra e Ourense son inferiores en porcentaxes próximas a catro puntos en relación ao total 
de accidentes en xornada. 
 
 

Provincias 

51,46

5,83
9,71

33,01

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
 

Gráfico 14. Accidentes por sobreesforzos con recaídas por provincias. 
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Provincias 

43,99

9,739,27

37,01

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
 

Gráfico 15. Accidentes totais de accidentes en xornada por provincias. 

 
 
 
 
Na táboa 5 a continuación móstranse os vinte estratos de actividade de maior sinistralidade por 
sobreesforzos, indicando as porcentaxes dos sobreesforzos e do total dos accidentes, así como a 
incidencia dos sobresforzos por estrato (en ‰). Os datos preséntase ordenados pola porcentaxe 
dos sobreesforzos no total dos accidentes do estrato. 
Os tres primeiros estratos son: 87-Asistencia en establecementos residenciais, no que o 60% dos 
accidentes son sobreesforzos; 52-Almacenamento e actividades anexas ao transporte, no que o 
55,79% dos accidentes son por sobreesforzos; 29-Fabricación de vehículos de motor, remolques 
e semirremolques, no que o 49,46% dos accidentes corresponden a sobreesforzos. Para saber a 
que estratos de actividade corresponden os códigos, pódese usar a táboa de códigos CNAE dos 
anexos.  
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CNAE 

Frecuencia 
Porcentaxe  dos 
sobreesforzos 

Porcentaxe  dos 
accidentes 

Porcentaxe dos sobreesforzos no 
total dos accidentes do sector 

Incidencia 
(en ‰) 

87 276 2,25 1,27 60,00% 34,46
52 496 4,04 2,46 55,79% 49,52
29 276 2,25 1,55 49,46% 17,51
47 1098 8,94 6,38 47,66% 14,69
86 304 2,48 2,11 39,84% 5,85
46 744 6,06 5,20 39,60% 18,26
23 279 2,27 2,15 36,00% 29,10
78 208 1,69 1,60 35,92% 29,43
81 353 2,87 2,74 35,73% 15,11
30 363 2,96 2,91 34,51% 48,04
45 337 2,74 2,71 34,42% 19,01
43 1313 10,69 11,14 32,64% 30,31
25 623 5,07 5,29 32,62% 40,08
41 941 7,66 8,35 31,20% 28,49
84 426 3,47 3,82 30,85% 6,73
10 463 3,77 4,27 30,03% 19,18
49 330 2,69 3,10 29,52% 14,16
16 208 1,69 2,02 28,57% 24,32
03 296 2,41 3,41 24,07% 13,59
56 217 1,77 3,38 17,76% 5,69

 Táboa 5.  Estratos de actividade con maior sinistralidade por sobreesforzos. 

 
 
Para rematar, dous gráficos en que se mostran as porcentaxes segundo os días da semana dos 
accidentes por sobreesforzos e do resto dos accidentes en xornada laboral. Aínda que a diferenza 
é pequena (inferior a un 4%), doadamente obsérvase o efecto pernicioso dos luns na sinistralida-
de por sobreesforzos comparada co resto dos accidentes laborais. 
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Anexos 
 
 

CNO-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 
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FORMA de Contacto –Tipo de lesión 

CÓDIGO DESCRICIÓN 

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

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

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

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

G  
COMERCIO POR XUNTO E POLO MIÚDO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E MOTOCICLE-
TAS 

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

55  Servizos de aloxamento  
56  Servizos de comidas e bebidas 
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J  INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 
58  Edición  
59  Actividades cinematográficas, de vídeo e de televisión, gravación de son e edición musical 
60  Actividades de programación e emisión de radio e televisión 
61  Telecomunicacións 
62  Programación, consultoría e outras actividades relacionadas coa informática 
63  Servizos de información 
K  ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS 
64  Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións 
65  Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás Seguridade Social obrigatoria 
66  Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros 
L  ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 
68  Actividades inmobiliarias  
M  ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 
69  Actividades xurídicas e de contabilidade 
70  Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial 
71  Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas 
72  Investigación e desenvolvemento 
73  Publicidade e estudos de mercado 
74  Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 
75  Actividades veterinarias  
N  ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS AUXILIARES 
77  Actividades de aluguer 
78  Actividades relacionadas co emprego 
79  Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e outros relacionados 
80  Actividades de seguridade e investigación 
81  Servizos a edificios e actividades de xardinaría 
82  Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas 
O  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E DEFENSA; SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATORIA 
84  Administración Pública e defensa; Seguridade Social obrigatoria 
P  EDUCACIÓN  
85  Educación  
Q  ACTIVIDADES SANITARIAS E DE SERVIZOS SOCIAIS 
86  Actividades sanitarias  
87  Asistencia en establecementos residenciais 
88  Actividades de servizos sociais sen aloxamento 
R  ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE ENTRETEMENTO 
90  Actividades de creación, artísticas e espectáculos 
91  Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais 
92  Actividades de xogos de azar e apostas  
93  Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 
S  OUTROS SERVIZOS 
94  Actividades asociativas  
95  Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 
96  Outros servizos persoais 

T  
ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO EMPREGADORES E COMO PRODUTORES DE BENS E SERVIZOS 
PARA USO PROPIO 

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

 
 


