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PRESENTACIÓN
A presentación deste manual permíteme agrupar nunha única tarefa os dous ámbitos 

que constitúen a miña responsabilidade: o emprego e a igualdade, e identificar como 

meta común lograr facer real e efectivo o principio de integración da igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes. 

Tamén, na miña calidade de presidenta do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral 

de Galicia (ISSGA), este manual é unha magnífica oportunidade para poñer ao dispor 

do noso tecido empresarial un instrumento para a mellora da xestión preventiva dos 

riscos laborais, respectando unha visión de igualdade efectiva nos centros de traballo. 

O ISSGA, ten, entre as súas funcións, a promoción da efectividade dese principio de 

igualdade, considerando as variables relacionadas co sexo na estatística, o estudo e 

a investigación dos riscos laborais, a detección e a prevención de posibles situacións 

nas que os danos derivados do traballo poidan aparecer vinculados co sexo das per-

soas traballadoras, así como o traballo de asesoramento participado cos axentes so-

ciais a través da comisión para a integración da igualdade nas políticas de prevención 

de riscos.

O obxectivo deste manual é potenciar a igualdade na xestión preventiva das empre-

sas e organizacións para conseguir que a actividade preventiva chegue por igual a ho-

mes e mulleres. E, por iso, trata de ser unha ferramenta práctica con recomendacións 

e pautas metodolóxicas, que faciliten a integración efectiva da perspectiva de xénero 

no sistema de xestión da prevención de riscos laborais da empresa.

Así mesmo, quero mostrar o meu agradecemento ao OSALAN -Instituto Vasco de Se-

guridade e Saúde Laborais que foi fundamental para que, xunto co ISSGA, podamos 

poñer este manual ao dispor das traballadoras e os traballadores de Galicia, incidindo 

así nunhas relacións laborais máis seguras e saudables, nun emprego de calidade e, 

en definitiva, nunha sociedade máis xusta e igualitaria. 

María Jesús Lorenzana Somoza

Conselleira de Emprego e Igualdade, e presidenta do 

Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia
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Este documento ten como finalidade “ofrecer unha serie de recomen-

dacións e pautas metodolóxicas para axudar ás organizacións nas 

distintas etapas da súa xestión preventiva, de maneira que integren o 

enfoque de xénero en cada unha delas”. 

Está dotado de ferramentas –en forma de baterías de preguntas– que 

axuden as empresas e organizacións a reflexionar sobre o tema, identifi-

car deficiencias e necesidades, definir accións e realizar un seguimento 

do proceso.

Baseouse nun proxecto piloto de OSALAN desenvolvido en catro em-

presas, o que permitiu detectar os principais problemas que atopan as 

organizacións ao enfrontar este reto da integración da perspectiva de 

xénero na súa xestión preventiva.

A experiencia práctica nestas catro organizacións serviu para comple-

tar as Pautas con instrumentos que faciliten a súa aplicación, así como 

para clarificar algúns conceptos.  

INTRODUCIÓN
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A necesidade de aplicar a perspectiva de xénero á 

seguridade e a saúde no traballo débese á evidencia 

crecente de que os riscos laborais e as patoloxías 

causadas por eles lles afectan de maneira desigual 

aos homes e ás mulleres.

Nunha primeira análise, isto é atribuíble a distintas 

causas:

•   A distinta bioloxía de ambos os dous sexos, 

con especial mención á situación de emba-

razo e lactación.

•   A segregación horizontal do mercado de tra-

ballo como consecuencia da división sexual 

do traballo, que provoca que mulleres e ho-

XUSTIFICACIÓN

1.
mes se concentren en distintos sectores e ac-

tividades. Así, mentres a presenza dos homes 

é maioritaria nas áreas industriais, as mulleres 

desempeñan fundamentalmente traballos nos 

sectores sanitarios, na educación, etc.

•   A segregación vertical do traballo, que de-

riva en diferentes condicións de traballo 

para homes e para mulleres. Elas ocupan 

con maior frecuencia empregos de baixa 

cualificación, con menos responsabilidade 

e poucas posibilidades de promoción, men-

tres que os homes adoitan estar situados en 

maior medida en postos con mellores condi-

cións económicas, maiores cotas de poder 

e posibilidades de promoción.
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•   A precariedade laboral. Concéntrase un 

maior número de mulleres ca de homes nos 

traballos precarios, a tempo parcial e de me-

nor retribución salarial.

•   A división sexual do traballo e a asignación 

tradicional do ámbito produtivo (emprego) e 

do ámbito reprodutivo (traballo doméstico 

e coidados) a cada un dos sexos, homes e 

mulleres, segue xerando unha organización 

social onde o traballo doméstico e de coida-

dos non se reparte equitativamente. Iso ten 

como consecuencia que as mulleres asu-

man unha maior carga do traballo domés-

tico e de coidados (a dobre xornada), feito 

que condiciona tamén a súa vida laboral e 

os efectos na saúde.

Conclúese, pois, que homes e mulleres se sitúan en 

condicións e posicións sociais e económicas dife-

renciais no mercado de traballo, o que implica que 

están expostos a riscos distintos e que desenvolve-

rán problemas de saúde diferentes. Así, os traballos 

feminizados caracterízanse por presentar principal-

mente riscos ergonómicos e psicosociais, mentres 

que os homes expóñense en maior medida a riscos 

de seguridade. Por conseguinte, prodúcense efec-

tos distintos na saúde; no caso das mulleres adoita 

tratarse de efectos que aparecen a longo prazo e 

que son de etioloxía multicausal nos que se combi-

nan diversos factores de risco laboral e extralaboral 

para xerar o dano; os homes, sen embargo, sofren 

máis accidentes traumáticos.

Á hora de facer prevención é obrigado, xa que logo, 

reflexionar sobre como abordar todas estas diferen-

zas que se producen entre os distintos colectivos de 

mulleres e homes para dar resposta á diversidade 

de realidades no mundo do traballo.

Fagamos tamén unha revisión sobre o estudo da di-

mensión de xénero na saúde laboral.
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•   Nos estudos sobre seguridade e saúde la-

borais veuse tomando a ocupación como un 

indicador importante do tipo de traballo que 

desenvolven homes e mulleres, supoñendo 

que as condicións de traballo están máis in-

timamente relacionadas co status ocupacio-

nal ca co xénero en si mesmo.

•   Tradicionalmente os problemas de saúde 

laboral das mulleres subestimáronse, aten-

dendo de maneira específica só á protec-

ción da maternidade. De feito, a maioría 

da investigación sobre a saúde laboral das 

mulleres centrouse na súa capacidade re-

produtiva, obviando a posible influencia das 

condicións de traballo noutros aspectos.

•   Os estudos toxicolóxicos centráronse tra-

dicionalmente en poboacións traballadoras 

compostas maioritariamente por homes, fo-

calizándose as investigacións en profesións 

maioritariamente masculinas, cos proble-

mas que se derivan da extrapolación de re-

sultados.

•   Un marco legal cun enfoque “neutro desde 

o punto de vista do xénero”, que aborda a 

saúde laboral partindo dunha persoa traba-

lladora abstracta -cuxo referente implícito é a 

normalidade do traballo masculino- non con-

tribúe a identificar e atallar os problemas de 

prevención de riscos laborais das mulleres.

A integración da perspectiva de xénero na preven-

ción de riscos laborais pasa necesariamente por 

investigar as áreas relevantes para as mulleres tra-

balladoras —que até o momento non foron suficien-

temente abordadas—, non subestimar os riscos la-

borais aos que se expoñen, reducir a súa falta de 

participación nas decisións sobre saúde laboral e 

garantir que as medidas preventivas adoptadas se-

xan as idóneas.
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Existen empresas e entidades concienciadas sobre 

a necesidade de incorporar a dimensión de xéne-

ro na seguridade e na saúde laborais e dispostas 

a integrar a perspectiva de xénero na súa xestión 

preventiva, pero que non teñen claro como facelo 

máis aló de abordar a casuística da maternidade e a 

lactación, así como tratar a problemática do acoso 

sexual e por razón de sexo.

Hai quen pensa, de feito, que a prevención de riscos 

laborais con enfoque de xénero se limita a considerar 

estas situacións, que, aínda que resultan máis visibles 

e tamén están especificamente reguladas pola lexis-

lación, non son os únicos aspectos a ter en conta.

2.
O obxectivo deste traballo é responder á pregunta 

que se formulan moitas organizacións:

Como se integra a perspec-
tiva de xénero na prevención 
de riscos laborais?

A finalidade que persegue este documento é, pois, 

propoñer unha serie de recomendacións e pautas 

metodolóxicas, xunto con instrumentos prácticos, 

para axudar ás organizacións nas distintas etapas 

da súa xestión preventiva, de xeito que integren o 

enfoque de xénero en cada unha delas.

OBXECTO
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3.1. 
CONCEPTOS BÁSICOS

3.
3.1.1. Sexo

Refírese ás características biolóxicas que definen 

un ser humano como home ou muller. Os conxuntos 

de características biolóxicas non son mutuamente 

excluíntes, xa que existen persoas que posúen am-

bos, pero estas características tenden a diferenciar 

os seres humanos como homes e mulleres (OMS).

3.1.2. Xénero

•  O conxunto de crenzas, trazos persoais, 

actitudes, sentimentos, valores, condutas e 

actividades que diferencian a homes e mu-

lleres a través dun proceso de construción 

social que ten varias características. En pri-

meiro lugar, é un proceso histórico que se 

METODOLOXÍA
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desenvolve a distintos niveis tales como o 

estado, o mercado de traballo, as escolas, 

os medios de comunicación, a lei, a familia 

e a través das relacións interpersoais. En se-

gundo lugar, este proceso supón a xerarqui-

zación destes trazos e actividades de xeito 

tal que aos que se definen como masculinos 

se lles atribúe maior valor (Lourdes Benería, 

1987, 46; recollido en Maquieira, 1998; reco-

llido en Esteban, 2001, 28).

•  Refírese á gama de roles, relacións, ca-

racterísticas da personalidade, actitudes, 

comportamentos, valores, poder relativo e 

influencia, socialmente construídos, que a 

sociedade lles asigna a ambos os sexos de 

maneira diferenciada. Mentres o sexo bio-

lóxico está determinado por características 

xenéticas e anatómicas, o xénero é unha 

identidade adquirida e aprendida que varía 

amplamente intra e interculturalmente. O xé-

nero é relacional, xa que non se refire exclu-

sivamente ás mulleres ou aos homes senón 

ás relacións entre ambos (INSTRAW).

•   Concepto que fai referencia ás diferenzas so-

ciais (por oposición ás biolóxicas) entre homes 

e mulleres que foron aprendidas, cambian co 

tempo e presentan grandes variacións tanto 

entre diversas culturas como dentro dunha 

mesma cultura (Comisión Europea).

3.1.3. Transversalidade de xénero — “Mainstrea-

ming” de xénero

A organización (a reorganización), a mellora, o des-

envolvemento e a avaliación dos procesos políticos, 

de maneira que unha perspectiva de igualdade de 

xénero sexa incorporada en todas as políticas, a to-

dos os niveis e en todas as etapas, polos actores 

normalmente involucrados na adopción de medidas 

políticas (Consello de Europa, 1998).

3.1.4. Igualdade de oportunidades

Os diversos comportamentos, aspiracións e necesi-

dades das mulleres e dos homes valóranse e favo-

recen igualmente e non levan a consecuencias de 

distinta índole que reforzan as desigualdades.
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3.1.5. Igualdade de trato

O principio de igualdade de trato entre mulleres e 

homes supón a ausencia de toda discriminación, 

directa ou indirecta, por razón de sexo, e, especial-

mente, as derivadas da maternidade, a asunción de 

obrigas familiares e o estado civil. 

•    Considérase discriminación directa por ra-

zón de sexo aquela situación na que se ato-

pa unha persoa que sexa, fose ou puidese 

ser tratada, en atención ao seu sexo, de 

xeito menos favorable ca outra en situación 

comparable.

•    Considérase discriminación indirecta por 

razón de sexo a situación en que unha dis-

posición, criterio ou práctica aparentemente 

neutros pon a persoas dun sexo en desvan-

taxe particular con respecto a persoas do 

outro, agás que a dita disposición, criterio 

ou práctica poidan xustificarse obxectiva-

mente en atención a unha finalidade lexítima 

e que os medios para alcanzar a antedita fi-

nalidade sexan necesarios e adecuados.

•    En calquera caso, considérase discrimina-

toria toda orde de discriminar, directa ou in-

directamente, por razón de sexo.

 (Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a 

igualdade efectiva de mulleres e homes).

3.1.6. Acción positiva

Para o efecto de promover a igualdade entre mulle-

res e homes, non se considerarán discriminatorias as 

medidas especiais encamiñadas a acelerar a igual-

dade de oportunidades entre mulleres e homes, sen 

que, en caso algún, estas medidas poidan supoñer, 

como consecuencia práctica, o mantemento de re-

gulacións separadas (Decreto lexislativo 2/2015, de 

12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido 

das disposicións legais da Comunidade Autónoma 

de Galicia en materia de igualdade).
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3.2. 
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Non é obxecto deste traballo facer pedagoxía sobre 

aspectos da prevención de riscos laborais sobrada-

mente coñecidos e desenvolvidos, tanto na normati-

va como nas moitas guías e instrumentos existentes 

para a aplicación da mesma. Por iso, só se van re-

cordar algunhas cuestións fundamentais, na convic-

ción de que os conceptos de seguridade e saúde la-

borais que se manexan nos seguintes capítulos lles 

resultan familiares ás persoas destinatarias.

•   A persoa empresaria debe dotarse -previa 

consulta cos traballadores e traballadoras- 

dun sistema de prevención eficaz, entendido 

este como “o sistema de xestión que resulta 

da integración da prevención no sistema xe-

ral de xestión da empresa”.

•   O sistema de prevención debe contemplar 

a organización da que dispón a empresa e 

as actividades preventivas que desenvolve 

para o cumprimento dos requisitos legais 

que lle sexan aplicables, en prol de cumprir 

co obxectivo de garantir a seguridade e a 

saúde dos traballadores e traballadoras ao 

seu servizo.
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•   Ao respecto da organización do sistema, as 

esixencias normativas refírense a tres cues-

tións:

 - A elección dunha modalidade de organi-

zación preventiva para dotarse dos recursos 

especializados que deseñen o sistema.

 - A integración da prevención na estrutu-

ra organizativa da empresa, asignando as 

funcións e responsabilidades en materia de 

prevención aos distintos niveis xerárquicos.

 - Os mecanismos de consulta e participa-

ción dos traballadores e traballadoras.

•   Polo que se refire ás actividades de preven-

ción xestionadas mediante o sistema, cóm-

pre facer a distinción que apunta o INSHT 

na súa “Guía técnica para a integración da 

prevención de riscos laborais no sistema xe-

ral de xestión da empresa”:

 - Como primeiras accións deben abordarse 

a avaliación dos riscos e a planificación da 

actividade preventiva, na medida que son os 

instrumentos esenciais para a xestión e apli-

cación do plan de prevención de riscos (art. 

16.2 Lei de Prevención de Riscos Laborais 

(LPRL)).

 - Nun segundo momento, hai que actuar 

sobre as condicións de traballo, entendidas 

conforme as define o art. 4.7 da LPRL, es-

tablecendo actividades de control das mes-

mas e da forma de realización do traballo, 

así como planificando a actuación fronte aos 

cambios que se poidan producir.

 - En terceiro lugar deben abordarse as ac-

tividades preventivas que afectan directa-

mente ao colectivo traballador, como son 

a formación e información e a vixilancia da 

saúde.

 - Finalmente, cómpre considerar as activida-

des “reactivas”, que deben executarse can-

do se produce un suceso prexudicial para a 

saúde das persoas: a planificación da actua-

ción fronte a emerxencias e a notificación e 

investigación das causas dos danos para a 

saúde.
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En resumo, os requisitos legais aplicables a un 

sistema de prevención poden sintetizarse nos 

seguintes:

Selección da modalidade

de organización preventiva

Integración da prevención

na estrutura organizativa

Consulta e participación 

dos traballadores e traballadoras

Avaliación dos riscos e planificación 

da actividade preventiva

Control das condicións e forma 

de realización do traballo

Actuación fronte aos cambios

Formación e información 

dos traballadores e traballadoras

Vixilancia da saúde 

dos traballadores e traballadoras

Actuación fronte a emerxencias

Investigación de danos para a saúde

Estes dez requisitos son básicos e comúns a todas 

as organizacións, pero cómpre afondar noutros es-

pecíficos en función da actividade e características 

da empresa, os cales deben determinarse no trans-

curso do deseño do sistema (coordinación de ac-

tividades empresariais, mantemento e revisión de 

instalacións/equipos perigosos, adquisición de pro-

dutos, etc.).

A integración da perspectiva de xénero na xestión 

preventiva debe realizarse, xa que logo, en cada un 

destes aspectos, que iremos abordando nos capítu-

los seguintes.
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3.3. 
MÉTODO DE ANÁLISE

O deseño e implantación do sistema de prevención 

é un proceso continuo que consiste en cumprir os 

requisitos e realizar as actividades de prevención 

conforme a procedementos aprobados pola persoa 

empresaria, previa consulta ao colectivo traballador. 

Un sistema de prevención, ademais, é algo vivo e, se 

está ben deseñado, ten que someterse a revisións, 

corrixir erros, adaptarse aos cambios e aproveitar as 

oportunidades de mellora.

O instrumento para desenvolver de forma ordenada 

este proceso é o plan de prevención (art. 16.1 da 

LPRL), que inclúe a secuencia de actuacións a levar 

a cabo até lograr a implementación do sistema, así 

como os seus responsables, prazos e os recursos 

necesarios para desenvolvelas.

Este plan debe garantir a integración da prevención 

de riscos laborais no sistema xeral de xestión da 

empresa, tanto no conxunto das súas actividades 

coma en todos os niveis xerárquicos e, para iso, 

debe incluír a estrutura organizativa, as responsabi-

lidades, as funcións, as prácticas, os procedemen-

tos, os procesos e os recursos necesarios para rea-

lizar a acción de prevención de riscos na empresa.

Cando un plan se desenvolve satisfactoriamente, 

queda constituído e funcionando o sistema de xes-

tión da prevención: o sistema é, pois, o resultado do 

plan.



24

 ETAPAS DO DESENVOLVEMENTO DUN PLAN  

 DE PREVENCIÓN

1. Actividades previas

•   Recompilación da normativa de aplicación.

•   Cultura preventiva.

2. Organización do sistema

•   Elección -previa consulta aos traballadores 

e traballadoras- dunha modalidade de orga-

nización preventiva.

•   Mecanismos de consulta e participación do 

colectivo traballador.

•   Integración da prevención na estrutura orga-

nizativa da empresa.

3. Asunción por parte do empresario ou empresaria 
dos obxectivos e principios preventivos 
establecidos na LPRL

•   Definición da política e obxectivos en mate-

ria de prevención.

Parece lóxico, por tanto, abordar a integración da 

perspectiva de xénero na xestión preventiva me-

diante a principal ferramenta coa que conta a em-

presa para realizala, como é o plan de prevención de 

riscos laborais.

3.3.1. Etapas do plan de prevención

A implantación dun plan de prevención na empresa 

leva consigo unha serie de pasos similares aos re-

quiridos para o deseño e implantación de sistemas 

de calidade e de xestión ambiental. A diferenza entre 

estes últimos e o plan de prevención é que a imple-

mentación daqueles é opcional, mentres que contar 

cun plan de prevención é unha obriga que ten a em-

presa (art. 16 da LPRL).

O plan queda plasmado nunha documentación, que 

debe incluír a descrición do sistema implantado e/

ou en proceso de implantación e, neste último caso, 

as accións previstas para ese efecto. Esa documen-

tación comprende –entre outras cousas– o manual 

de procedementos relacionados coa prevención de 

riscos laborais, así como todos os rexistros xerados 

na aplicación dos mesmos, os cales evidencian o 

funcionamento do sistema.

Analizaremos, pois, a forma de integrar o enfoque 

de xénero en cada unha das etapas de desenvolve-

mento do plan de prevención da empresa.
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O Plan non é un simple documento elaborado de 

forma autónoma polo servizo de prevención e apro-

bado pola persoa empresaria. No seu deseño e im-

plantación deben participar, tanto a estrutura organi-

zativa (persoas en postos directivos e “con mando”) 

como as e os traballadores, mediante un proceso 

continuo de consulta e participación, que é condi-

ción necesaria para a efectiva integración da pre-

vención.

4. Análise xeral das características da empresa

•   Recollida de información e adquisición de 

datos (por centro de traballo) sobre os pro-

cesos produtivos e os seus principais riscos, 

o persoal e as súas condicións de traballo 

ou contratación (con relevancia preventiva), 

o sistema xeral de xestión, etc.

5. Deseño do sistema de prevención

•   Deseño das actuacións e interrelacións en 

prevención das distintas unidades do siste-

ma de xestión (incluído o servizo de preven-

ción). 

6. Implantación do sistema

•   Fases de implantación: condicións mínimas 

para considerar o sistema basicamente im-

plantado e os pasos sucesivos.

7. Revisión e mellora do sistema

•   A necesidade de revisar/mellorar o siste-

ma é obrigada ao producirse un incidente 

ou dano, así como ao preverse un cambio 

substancial nas condicións de traballo, pero 

tamén pode obedecer a unha auditoría ou a 

unha dinámica de mellora continua.



26

3.3.2. Instrumentos de análises

As ferramentas para abordar a integración da pers-

pectiva de xénero en cada etapa do plan de pre-

vención e na acción preventiva debe deseñalas cada 

empresa ou entidade en función das súas caracte-

rísticas e actividade.

O proceso, en todo caso, ten que comezar por unha 

reflexión sobre a situación da organización en re-

lación cos distintos requisitos do sistema de pre-

vención, identificando da maneira máis obxectiva e 

concreta as deficiencias ou áreas de mellora para, 

seguidamente, determinar posibles accións respec-

to diso. Estas accións deben ser estudadas, priori-

zadas en base a criterios previamente definidos e 

programadas para a súa execución, quedando in-

cardinadas na planificación preventiva da empresa e 

sendo obxecto de seguimento e avaliación.

A modo de suxestión, proponse neste traballo un 

instrumento para realizar esta tarefa consistente 

nunha serie de “Cuestións para avaliar/valorar/ana-

lizar a integración do xénero na xestión preventiva” 

referidas a cada etapa do plan de prevención e a 

cada actividade preventiva.

 RECOMENDACIÓNS PARA RESPONDER 

 AS CUESTIÓNS

••   As cuestións expostas son xerais e moi 

abertas; posiblemente algunhas delas non 

poderán ser aplicables ou non se axustarán 

á realidade de certas empresas, posto que 

están pensadas a modo de exemplo e coa 

idea de que cada organización as formule de 

maneira que lle resulten útiles.

 Así, as preguntas poden (e deben) reformu-

larse para se adecuar mellor ás característi-

cas e actividade da empresa, xerando novas 

cuestións sobre aspectos específicos de in-

terese para a organización.

••   Para cumprimentar as preguntas a empresa 

debe apoiarse na súa estrutura de prevención 

(Persoal Delegado de Prevención, Comité de 

Seguridade e Saúde) e na súa organización 

preventiva, designando ademais ás persoas 

máis axeitadas e que mellor coñezan cada 

área a estudar, e contando tamén co soporte 

da Área de Igualdade, de habela.

 Antes de responder as cuestións, sería con-

veniente que as persoas recibisen formación 

en igualdade.
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••   Convén evitar as respostas binarias (si/non) 

ou demasiado simples; débese contestar 

con sinceridade, afondar e buscar a infor-

mación nas áreas correspondentes da em-

presa, preguntando a quen sabe dos temas.

 Valorar a opción de crear grupos de traballo/

círculos de prevención nas distintas fases, 

como unha oportunidade de consulta e par-

ticipación do colectivo traballador.

••   Non é necesario abordar todas as etapas e 

actividades do plan de prevención ao tem-

po nin seguir necesariamente a secuencia 

exposta neste documento. Cada empresa 

debe establecer as súas prioridades á hora 

de implantar as pautas para a integración da 

perspectiva de xénero na xestión preventi-

va, empezando polas etapas ou actividades 

que considere máis importantes en base á 

súa estratexia de empresa, os riscos, as ca-

racterísticas do persoal ou calquera outros 

criterios que manexe.

 É aconsellable trazar un calendario do pro-

ceso e das actividades a realizar, marcando 

fitos que permitan facer un seguimento.

••   Pode ser interesante recoller a información nal-

gún soporte informático que facilite a súa ex-

plotación e o posterior seguimento do proceso.

••   Cabe pensar nalgún código de cores que faga 

máis visual o diagnóstico de situación da em-

presa respecto a cada ítem (tipo semáforo).

O resultado a obter é un diagnóstico sobre a situa-

ción da empresa e unha batería de accións que, unha 

vez estudadas e aprobadas pola Dirección da orga-

nización, deben priorizarse, planificarse, executarse 

e avaliarse para verificar que resultan efectivas para 

integrar o enfoque de xénero na xestión da PRL.
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4.1. 
ACTIVIDADES PREVIAS

4.
4.1.1. Coñecemento da normativa

A integración da perspectiva de xénero nesta fase 

supón recompilar e analizar a lexislación específica, 

guías e normas técnicas referidas ás condicións de 

traballo das mulleres que se poidan aplicar na em-

presa en razón da súa actividade e características, 

como son a regulación da situación de maternidade 

e lactación, a lexislación en materia de igualdade, as 

notas técnicas de prevención do INSHT, as normas 

UNE, etc.

Incorpórase na bibliografía unha relación non ex-

haustiva de lexislación e normas básicas que se po-

den ter en conta.

INTEGRACIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NO 
DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE PREVENCIÓN
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4.1.2. Cultura preventiva

Para integrar a perspectiva de xénero na xestión 

preventiva da empresa debe existir na organización 

unha conciencia ao respecto desta necesidade, so-

bre todo a nivel dos cargos responsables das ac-

cións e decisións de prevención, pero tamén do res-

to do persoal.

Fai falta traballar sobre a cultura da organización 

para facer ver a todas as súas persoas integrantes 

as razóns polas cales é preciso considerar a pers-

pectiva de xénero na xestión preventiva, e que se 

resumen nas seguintes:

•   Obriga normativa: a prevención de riscos 

laborais ten que ter en conta as característi-

cas da persoa que desempeña a tarefa (art. 

15.1.d da LPRL: “adaptar o traballo á per-

soa”) e o sexo é unha delas, como tamén o 

serían a idade, especial sensibilidade, etc.

•   Diferenzas nas consecuencias da exposi-

ción a certos riscos polas desigualdades 

biolóxicas, sobre todo os derivados da ma-

nipulación de axentes químicos e os debi-

dos a factores ergonómicos.

•   Distintos niveis de exposición aos riscos 

pola segregación de tarefas e polas condi-

cións de traballo, que implican diferenzas no 

tempo dedicado ás distintas operacións, así 

como na utilización dos equipos de traballo 

e de protección individual.

•   Diferente problemática a respecto da orga-

nización do traballo e os riscos psicosociais 

motivada polos roles sociais e as cargas fa-

miliares, así como á súa repercusión na pro-

moción profesional.

É imprescindible a participación activa da Dirección 

e os niveis xerárquicos superiores da organización. 
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 CUESTIÓNS A TER EN CONTA

••  É recomendable que a persoa responsable 

da prevención na empresa conte con forma-

ción en igualdade, que lle permita transmitir 

estes conceptos ao resto da organización.

••  Aconséllase incluír contidos para a informa-

ción e sensibilización en relación ao xénero 

na formación sobre prevención facilitada aos 

distintos colectivos da empresa: dirección, 

organización preventiva, persoal delegado 

de prevención ou representante das persoas 

traballadoras, mandos intermedios e o resto 

do persoal; acorde en cada caso co papel 

desempeñado en materia preventiva.

••  A dirección e as persoas responsables da 

empresa deben comprometerse e contribuír 

a crear un clima que fomente a preocupa-

ción pola prevención e a igualdade, trans-

mitindo a tolerancia cero ante condutas de 

risco ou de discriminación.
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4.1.3. Cuestións para avaliar/valorar/analizar a integración da perspectiva de xénero

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

1. 

ACTIVIDADES

PREVIAS

Recompi-

lación da 

normativa de 

aplicación

• Que normativa relativa á igualdade de mulle-

res e homes se tivo en conta, ademais da nor-

mativa de prevención?

• Que outros instrumentos como NTPs, normas 

UNE..., referidas ás condicións de traballo das 

mulleres se recompilaron? (Ver Bibliografía, do-

cumento Pautas).

Cultura 

preventiva

• Identificar á(s) persoa(s) responsable(s) das 

accións e decisións de prevención na empresa.

• Conta(n) con formación en igualdade? Horas 

de formación e tipo/contido.

• Formouse en igualdade ao persoal da empre-

sa? Número de persoas e porcentaxe do total 

do persoal que recibiu a dita formación.

• Que documento recolle o compromiso da 

empresa, por escrito, que contemple aspectos 

como a igualdade salarial, a igualdade de opor-

tunidades, a tolerancia cero fronte ao acoso la-

boral e por razón de sexo?

• Como se transmitiu a tolerancia cero ante 

condutas de risco ou de discriminación?

• Que prácticas e actuacións se puxeron en 

marcha para evitar condutas de risco ou de 

discriminación?
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4.2. 
ORGANIZACIÓN DO SISTEMA

4.2.1. Elección dunha modalidade de organización 

preventiva

A empresa debe escoller unha modalidade de orga-

nización preventiva idónea para as súas caracterís-

ticas entre as distintas alternativas que lle permite 

a lexislación. A selección da modalidade de organi-

zación preventiva máis apropiada para a empresa é 

unha decisión do empresario ou empresaria, previa 

consulta ao colectivo traballador a través dos meca-

nismos de representación existentes, no seu caso.

•   Un criterio a ter presente para a selección 

da modalidade de organización preventiva é 

o de favorecer a integración da perspectiva 

de xénero na xestión da prevención, o que 

supón considerar a preparación que para iso 

teñen as persoas, ben do persoal propio ou 

dunha entidade externa. Se a opción é con-

certar a actividade cun servizo de prevención 

alleo, haberá que decantarse por entidades 

que incidan nesta cuestión nas súas ofertas 

de servizos, valorando, por exemplo, que dis-

poñan dunha política e un plan de igualdade 

de mulleres e homes, que teñan persoal con 

formación en igualdade aplicada ao ámbito 

de prevención de riscos ou que conten coa 

Marca Galega de Excelencia en Igualdade 

(Decreto lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, 

polo que se aproba o texto refundido das dis-

posicións legais da Comunidade Autónoma 

de Galicia en materia de igualdade).
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4.2.2. Consulta e participación do colectivo traba-

llador

A selección da organización preventiva da empresa, 

segundo o referido, debe realizala o empresario ou 

empresaria, previa consulta ás persoas traballadoras.

Hai aspectos concretos sobre os que a normativa in-

dica que debe consultárselles ás e aos traballadores 

(art. 33 da LPRL), se ben é certo que a participación 

do persoal ten que ser permanente e abarcar todos 

os aspectos que afectan á súa seguridade e saúde. 

Para articular a dita participación cómpre configurar 

as estruturas de representación do colectivo traba-

llador acordes ao establecido na LPRL, ademais do 

cal convén definila nun procedemento do plan de 

prevención.

 4.2.2.1. Organización das estruturas de parti-

cipación do persoal

A LPRL concreta cales son as estruturas para a par-

ticipación do persoal e que funcións, dereitos e obri-

gas teñen, aínda que o certo é que esta regulación 

incumbe a empresas a partir de 6 ou máis persoas 

traballadoras. No caso das micropemes considérase 

viable a participación de cada unha das persoas tra-

balladoras nas decisións de prevención da empresa.

Trátase de garantir a información necesaria en ma-

teria de PRL a todos os traballadores e traballadoras 

da organización.

4.2.2.2. Mecanismos de participación do per-

soal

Débese facilitar a participación e a achega de ideas, 

suxestións, propostas e opinións por parte dos tra-

balladores e traballadoras en relación coa segurida-

de e a saúde laborais, debido a que son quen mellor 

coñecen e conviven co seu posto e coa súa contor-

na de traballo.
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 CUESTIÓNS A TER EN CONTA

••  A forma de materializar esa participación, a 

sistemática e as canles de comunicación que 

se establezan, así como a representación do 

colectivo traballador, deben definirse de ma-

neira que se garanta unha participación equi-

librada de mulleres e homes tanto no acceso 

á información coma nos niveis de decisión. A 

efectos da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de mar-

zo, para a igualdade efectiva de mulleres e ho-

mes, entenderase por composición equilibra-

da a presenza de mulleres e homes de forma 

que, no conxunto a que se refira, as persoas 

de cada sexo non superen o sesenta por cen-

to nin sexan menos do corenta por cento.

••  Tanto no comité de seguridade e saúde 

como entre o persoal delegado de preven-

ción ou que represente ao colectivo tra-

ballador recoméndase unha participación 

equilibrada de mulleres e homes ou, cando 

menos, que a relación sexa proporcional ao 

persoal da empresa. Naqueles casos nos 

que se detecte un desequilibrio nos órganos 

de participación deberá estudarse a orixe do 

mesmo e analizar se se deriva dunha situa-

ción de falta de igualdade. É habitual, por 

exemplo, que quen máis participe en órga-

nos de representación dos traballadores e 

traballadoras sexa persoal a xornada com-

pleta e con maior estabilidade laboral.

••  Débese promover a participación activa das 

mulleres nos órganos de representación e a 

comunicación de calquera situación de risco 

laboral ou conduta discriminatoria.

••  Outros aspectos a ter en conta son os hora-

rios das reunións, as canles de información, 

as vías para facer propostas dirixidas á me-

llora dos niveis de protección da seguridade 

e a saúde na empresa, a resposta ás mes-

mas, etc., que deben deseñarse de xeito tal 

que non exclúan a ningún colectivo. Todas 

estas cuestións deben estar contempladas 

no procedemento de consulta e participa-

ción do plan de prevención.

A empresa debe potenciar a participación equilibra-

da dos homes e as mulleres nos niveis de decisión 

e, como consecuencia, nas decisións e actividades 

de prevención.
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4.2.3. Integración da prevención na estrutura orga-

nizativa da empresa

A integración da prevención na xestión supón que 

todos os niveis xerárquicos da empresa asuman a 

obriga de incluír a prevención de riscos en calquera 

actividade que realicen ou ordenen e en todas as 

decisións que adopten (art. 1 RD 39/1997).

Loxicamente, a asignación de funcións e respon-

sabilidades non pode ser allea ao organigrama da 

empresa e debe respectar, na medida do posible, 

as áreas de competencia e o nivel xerárquico, outor-

gando atribucións acordes con ambos.

•   A integración da perspectiva de xénero nesta 

fase do deseño do sistema remítenos ao dito 

no apartado anterior ao respecto da necesida-

de de que exista unha representación equilibra-

da de mulleres e homes nos postos de mando 

e entre as persoas que toman decisións e asu-

men responsabilidades de prevención.

•   É recomendable buscar a paridade en canto 

ao número e perfil de homes e mulleres nos 

distintos niveis do organigrama e na repar-

tición de responsabilidades de prevención, 

abordando as causas das desigualdades e 

adoptando medidas respecto a elas.

•   Unha medida aconsellable, ademais de ser 

un mandato legal1, é a implantación dun 

plan de igualdade na empresa ou, se o ta-

maño desta así o aconsella, unha batería de 

medidas encamiñadas a lograr a igualdade 

de mulleres e homes e a combater calquera 

tipo de discriminación por razón de sexo.

A análise do organigrama da empresa, desagregado 

por sexo, pode servir para identificar desequilibrios 

que en si mesmos constitúen un factor de risco psi-

cosocial, na medida na que as mulleres perciben a 

discriminación no desenvolvemento da carreira pro-

fesional.

1 Art. 45 da Lei 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, modificado polo apartado 2 do art. 1 da Real 
Decreto-Lei 6/2019, de 1 de marzo.
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4.2.4. Cuestións para avaliar/valorar/analizar a integración da perspectiva de xénero

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

2.
ORGANIZACIÓN 

DO SISTEMA

Elección 

dunha mo-

dalidade de 

organización 

preventiva

Se é SPA, que tiveron en conta ao elixir o seu 

SPA?:

• Se conta con política e Plan de Igualdade.

• Se conta con persoal formado en igualdade.

• Se contempla no concerto/oferta de servizos 

a integración da perspectiva de xénero nas ac-

tividades de prevención.

Se é Recurso(s) propio(s):

• As persoas dedicadas á prevención teñen for-

mación en igualdade?

• De que tipo de formación dispoñen? (título e 

número de horas).

Consulta e 

participación 

do colectivo 

traballador

• Existe comité de seguridade e saúde, ou per-

soal Delegado de Prevención ou que represen-

te ao colectivo traballador?

• Cal é a proporción por sexo?

• Dáse unha participación equilibrada (non me-

nos do 40% en ningún dos sexos) ou propor-

cional ao persoal da empresa?

• Nas reunións do CSS / persoal delegado de 

prevención trátanse temas de seguridade e 

saúde laboral cun enfoque de xénero?
…
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ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

2.
ORGANIZACIÓN 

DO SISTEMA

Integración 

da preven-

ción na 

estrutura 

organizativa 

da empresa

Analizar o organigrama da empresa desagrega-

do por sexo e os posibles desequilibrios, tanto 

horizontais como verticais.

• Afectan a determinadas seccións, departa-

mentos, operacións...?

• Está a empresa obrigada por lei a ter un Plan 

de Igualdade?

• Dispón a empresa de Plan de Igualdade? Ni-

vel de implantación.

• Se non dispón de Plan de Igualdade, de que 

medidas dispón encamiñadas a lograr a igual-

dade de mulleres e homes? Nivel de implan-

tación.

• Cal é a coordinación / interrelación entre Plans 

de Igualdade e plan de PRL?

• Como se realiza a coordinación entre persoal 

responsable de PRL e de Igualdade?

…
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4.3. 
ASUNCIÓN POLA PERSOA EMPRESARIA DOS 

OBXECTIVOS E PRINCIPIOS PREVENTIVOS ES-

TABLECIDOS NA LEI DE PREVENCIÓN DE RIS-

COS LABORAIS

A política da empresa en materia de seguridade e 

saúde laborais debe mencionar a integración da 

perspectiva de xénero na xestión preventiva como 

forma de evidenciar a importancia que a dirección da 

empresa lle outorga a esta cuestión, e así promover 

a cultura de prevención con enfoque de xénero da 

que se falaba no punto 4.1.2.

É moi importante que na política preventiva se esta-

blezan valores de igualdade de mulleres e homes no 

ámbito da saúde laboral.

Unha política que expresa a súa vontade de integrar 

a perspectiva de xénero na prevención ten que ter o 

seu reflexo en obxectivos encamiñados a logralo e, 

xa que logo, relacionados con aspectos fundamen-

tais, como son:

•   Cumprimento dos requisitos legais en preven-

ción específicos para as mulleres.

•   Integración do enfoque de xénero na análise 

dos perigos e na avaliación dos riscos.

•   Incremento do coñecemento sobre a segurida-

de e a saúde das mulleres e os factores que 

inflúen nela.
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•   Análise do impacto diferencial que os acci-

dentes/incidentes e enfermidades teñen en 

mulleres e homes.

•   Representación equilibrada de mulleres e 

homes nos procesos de consulta e participa-

ción.

•   Eliminación de desigualdades, entendendo 

que constitúen un factor de risco.

•   Formación en prevención con perspectiva 

de xénero.

4.3.1. Os obxectivos

•   Débese levar a cabo unha revisión dos 

obxectivos de prevención que asume a em-

presa desde o punto de vista de xénero, re-

flexionando sobre cales teñen impacto –e 

de que natureza– na mellora da seguridade 

e da saúde das mulleres e dos homes.

•   Os obxectivos deben ir orientados a reducir 

as posibles desigualdades de mulleres e ho-

mes neste ámbito.

•   Deben, do mesmo xeito, garantir unha ade-

cuada prevención de riscos para mulleres e 

homes, considerando as diferentes necesi-

dades e posicións delas e deles na empresa.

4.3.2. Os indicadores

•   Os resultados deben ser pertinentes cos 

grupos aos que se dirixe o plan de preven-

ción e deben estar desagregados por sexo.

•   Deben existir indicadores que midan a parti-

cipación de mulleres e homes no proceso de 

execución do plan de prevención.
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4.3.3. Cuestións para avaliar/valorar/analizar a integración da perspectiva de xénero

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

3. 
ASUNCIÓN 

POR PARTE DO 

EMPRESARIO 

OU EMPRE-

SARIA DOS 

OBXECTIVOS 

E PRINCIPIOS 

PREVENTIVOS 

ESTABLECIDOS 

NA LPRL

Definición 

da política e 

obxectivos 

en materia 

de preven-

ción

• Que valores de igualdade recolle a Política de 

prevención?

• Como se menciona expresamente a integración 

da perspectiva de xénero na PRL ou similar?

• Como se recolle na política de prevención a 

tolerancia cero ante condutas de risco ou dis-

criminación?

• Que impacto de xénero teñen os obxectivos 

que a súa empresa contempla no Plan de Pre-

vención? Cales se refiren a homes, cales a mu-

lleres e cales a ambos sexos.

• Entre os ditos obxectivos atópanse os seguin-

tes (ou semellantes)?:

- Cumprimentar os requisitos legais en prevención 

específicos para as mulleres: igualdade, postos 

exentos de risco para embarazo/lactación…

- Integrar o enfoque de xénero na análise dos 

perigos e na avaliación dos riscos: déficit de 

conciliación da vida laboral coa familiar, ris-

cos maioritarios na poboación feminina…
…
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ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

3. 
ASUNCIÓN 

POR PARTE DO 

EMPRESARIO 

OU EMPRE-

SARIA DOS 

OBXECTIVOS 

E PRINCIPIOS 

PREVENTIVOS 

ESTABLECIDOS 

NA LPRL

Definición 

da política e 

obxectivos 

en materia 

de preven-

ción

- Incrementar o coñecemento sobre a seguri-

dade e a saúde das mulleres e os factores 

que inflúen nela.

- Analizar o impacto diferencial que os acci-

dentes/incidentes e enfermidades teñen en 

mulleres e homes.

- Lograr unha representación equilibrada de 

mulleres e homes nos procesos de consulta 

e participación.

- Eliminar desigualdades, entendendo que 

constitúen un factor de risco.

- Formar en prevención con perspectiva de xé-

nero.

• Que indicadores de cumprimento dos obxec-

tivos ten definidos a empresa?

• Que indicadores están desagregados por 

sexo? Cales non, e por que?

• De que recursos económicos específicos se 

dispón para a PRL?

• En que actividades preventivas se inviste?

• Como repercute o investimento en mulleres e 

homes? Analizar o orzamento con perspectiva 

de xénero: formación, adquisición equipos de 

traballo/protección, mantemento de instala-

cións e de equipos…

…
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4.4. 
ANÁLISE XERAL DAS 

CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

Nesta fase lévase a cabo a recollida e a análise de 

información sobre os aspectos que teñen impacto 

na prevención de riscos laborais da empresa.

 CUESTIÓNS A TER EN CONTA

••  Hai que partir da idea de que as necesida-

des, obstáculos e oportunidades con res-

pecto á prevención de riscos laborais poden 

ser diferentes para mulleres e homes, e así 

evitar atoparnos cun diagnóstico desenfo-

cado, excesivamente xeral, que non reflicta 

particularidades de mulleres e homes a ter 

en conta no momento da planificación en 

materia preventiva; ou ben cun diagnóstico 

axustado a un colectivo-tipo, presentando 

unha imaxe desvirtuada de todos os demais 

colectivos ou invisibilizándoos e, con iso, 

dar lugar a posibles problemas e actuacións 

posteriores.

A análise diferencial resulta imprescindible para de-

finir os obxectivos e indicadores de prevención con 

perspectiva de xénero.
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- Deseñar e introducir os indicadores e meca-

nismos necesarios que permitan o coñece-

mento da incidencia doutras variables, cuxa 

concorrencia resulta xeradora de situacións 

de risco ou incrementa as existentes nos di-

ferentes ámbitos de intervención.

- Realizar controis, mostras e medicións o su-

ficientemente amplas e deseñadas de ma-

neira que as diversas variables poidan ser 

explotadas e analizadas en función da varia-

ble de sexo.

- Explotar os datos de que se dispón, de xei-

to que se poidan coñecer as diferentes si-

tuacións, condicións, aspiracións e necesi-

dades de mulleres e homes nos diferentes 

ámbitos de intervención.

- Revisar e, no seu caso, adecuar os instru-

mentos existentes con obxecto de evitar 

estereotipar a determinados colectivos de 

mulleres.

Unha pauta para integrar a perspectiva de xénero 

nesta fase pode atoparse nas obrigas que o art. 

20 da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a 

igualdade efectiva de mulleres e homes impón aos 

poderes públicos na elaboración dos seus estudos 

e estatísticas. Baseándonos no referido texto, pode-

mos concluír que a recollida de información que rea-

liza a empresa debe cumprir, na medida do posible, 

os seguintes requisitos:

- Incluír sistematicamente a variable de sexo 

nas estatísticas, enquisas e recollida de da-

tos que se leven a cabo.

- Establecer e incluír indicadores que posibi-

liten un mellor coñecemento das diferenzas 

nos aspectos de prevención de riscos labo-

rais (exposición a riscos, danos, condicións 

de traballo, formación, medidas de protec-

ción...) e as necesidades de mulleres e ho-

mes.
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En resumo, trátase de facer con cada dato recolli-

do o exercicio de separar as respostas por sexo e 

reflexionar sobre cada ítem preguntado, analizando 

se a pregunta vai dirixida a homes, a mulleres ou a 

ambos os sexos e se, por tanto, se pode reformular 

ou engadir cuestións que a completen.

•   É fundamental describir os centros e luga-

res de traballo, identificar os equipos utili-

zados, os produtos químicos empregados, 

os axentes biolóxicos cos que pode haber 

contacto e os correspondentes perigos de-

rivados das condicións materiais e organi-

zativas do traballo, os procedementos, ins-

trucións, formación e información, medidas 

de protección colectiva e individual, medi-

das de emerxencia, número e tratamento 

dos accidentes, incidentes e enfermidades 

profesionais, vixilancia da saúde..., facendo 

unha análise de como lles afectan todos es-

tes factores de forma diferencial a homes e 

mulleres.

•   Respecto ás persoas que integran o persoal 

da empresa, hai que coñecer as súas con-

dicións laborais e as súas características 

persoais, as tarefas que desempeñan e as 

condicións de realización das mesmas.

•   Non deben esquecerse as tarefas auxiliares, 

de axuste, mantemento, limpeza, etc., cuxa 

execución esporádica leva a que se omita a 

súa consideración como parte das activida-

des da empresa.

•   Convén identificar situacións diferenciais 

entre homes e mulleres na empresa á vista 

das cifras, na medida na que as desigual-

dades poden constituír factores de risco de 

discriminación. O diagnóstico debe analizar 

a situación das mulleres e dos homes en 

áreas chave como poden ser as diferenzas 

salariais e de desenvolvemento de carreira 

en base á idade, as cualificacións, a anti-

güidade no emprego e as necesidades de 

conciliación da vida familiar, laboral e per-

soal.

Achéganse na bibliografía algunhas referencias de 

cuestionarios que poden servir de exemplo para a 

recollida de información previa ao comezo do dese-

ño do sistema de xestión preventiva.
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4.4.1. Cuestións para avaliar/valorar/analizar a integración da perspectiva de xénero

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS

ACEP-
TADAS

4. 
ANÁLISE 

XERAL DAS 

CARACTE-

RÍSTICAS DA 

EMPRESA

Recollida de 

información 

(por centro 

de traballo) 

sobre os 

procesos 

produtivos e 

os seus prin-

cipais riscos, 

o persoal e 

as súas con-

dicións de 

traballo ou 

contratación 

(con relevan-

cia preventi-

va), o siste-

ma xeral de 

xestión, etc.

• De que maneira e en que estatísticas, enquisas e 

recollida de datos que se levan a cabo se inclúe sis-

tematicamente a variable de sexo?

• Cales son os indicadores definidos sobre os principais 

aspectos de prevención de riscos laborais (exposición 

a riscos, danos, condicións de traballo, formación, me-

didas de protección...)?

• De que maneira estes indicadores permiten anali-

zar diferenzas entre mulleres e homes?

• Que outros indicadores permiten coñecer a inci-

dencia doutras variables (reducións de xornadas, 

xornadas a tempo parcial, absentismos, concilia-

ción...)?

• Recolléronse e analizáronse as tarefas auxiliares, 

de axuste, mantemento, limpeza, etc., que se exe-

cutan de maneira esporádica?

• Que información se recolle desagregada por sexo 

sobre as persoas que integran o persoal da empre-

sa: condicións laborais, características persoais, ca-

pacitación..., e as tarefas que desempeñan? 
• Á vista dos datos dispoñibles, que desigualdades 

entre homes e mulleres que poidan constituír factores 

de risco de discriminación se identificaron na empre-

sa? Áreas chave: diferenzas salariais e de desenvol-

vemento de carreira en base á idade, as cualifica-

cións, a antigüidade no emprego e as necesidades de 

conciliación da vida familiar, laboral e persoal.
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4.5. 
DESEÑO DO SISTEMA DE PREVENCIÓN

Posto que o plan de prevención de riscos laborais 

é a ferramenta a través da cal se integra a activida-

de preventiva no sistema de xestión da empresa ten 

que incluír as actuacións de prevención que xestio-

na o sistema e describir como levalas a cabo en for-

ma de procedementos, o que configurará o Manual 

de prevención da empresa.

Pode facerse unha clasificación das actividades de 

prevención, que ademais serve para priorizar e esta-

blecer secuencias nos procedementos a implantar.

En primeiro lugar deben abordarse a avaliación 

dos riscos e a planificación da actividade preventiva 

como instrumentos esenciais para a xestión e a apli-

cación do plan de prevención.

Seguidamente cómpre actuar sobre as condicións 

de traballo, establecendo:

-  Control das condicións e forma de realiza-

ción do traballo

• Actividades potencialmente perigosas.

• Mantemento/revisión de instalacións/

equipos perigosos.
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- Actuación fronte aos cambios

• Adquisición e posta ao dispor de equi-

pos, produtos e medios de protección.

• Contratación de persoal ou cambio de 

posto de traballo.

• Contratación de obras ou servizos e coor-

dinación de actividades empresariais.

En terceiro lugar deben abordarse as actividades 

preventivas que afectan directamente o colectivo 

traballador, como son:

- Formación e información dos traballadores e 

traballadoras

- Vixilancia da saúde dos traballadores e tra-

balladoras

Finalmente, hai que contemplar as actividades “re-

activas”, que deben executarse cando se produce 

unha emerxencia ou un dano para a saúde das per-

soas:

- Actuación fronte a emerxencias

- Notificación e investigación de danos para a 

saúde

No capítulo seguinte ofrécense recomendacións 

para o desenvolvemento dalgunhas destas activi-

dades do plan de prevención, considerando a pers-

pectiva de xénero.
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Propóñense a continuación algunhas suxestións 

para integrar a perspectiva de xénero no deseño e 

implantación dos procedementos máis importantes 

que deben configurar o Manual de Prevención da 

empresa.

5.
ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN
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5.1. 
CONSULTA E PARTICIPACIÓN DOS 

TRABALLADORES E TRABALLADORAS

O persoal ten dereito a ser consultado e a partici-

par nas decisións que afecten á súa seguridade e 

saúde; e, ao tempo, os traballadores e traballadoras 

teñen a obriga de cooperar coa empresa na conse-

cución dunhas condicións de traballo seguras.

5.1.1. Participación dos traballadores e traballado-

ras como resposta a unha consulta previa

•   O artigo 33 da LPRL establece os temas a 

consultar co persoal, pero cada empresa 

ten que particularizar eses puntos. De fei-

to, a empresa pode expor consultas sobre 

temas nos que teña un interese especial en 

función dos seus obxectivos de prevención, 

por exemplo para identificar situacións de 

desigualdade.

•   A Lei sinala que a consulta debe realizarse, 

en función do tamaño da empresa, aos pro-

pios traballadores e traballadoras ou a tra-

vés da representación sindical, do persoal 

Delegado de Prevención ou do Comité de 

Seguridade e Saúde.
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Tal e como se dixo anteriormente, os órganos de 

participación e representación deben ser reflexo da 

sociedade, e esta atópase constituída por homes e 

mulleres. Moitas organizacións presentan un gran 

nesgo de xénero que podería provir de discrimina-

cións no acceso ao traballo para un determinado 

sexo, se esta realidade non responde á vontade co-

mún. Habería que tender á representación paritaria 

e así garantir a evolución cara a unha empresa máis 

representativa da sociedade.

•   Aínda ocupando os mesmos postos, ho-

mes e mulleres poden achegar visións moi 

diferentes, xa que a miúdo se lles asignan 

distintas tarefas, é dicir, están expostos a 

diferentes condicións laborais, polo que se 

debe consultar a traballadores e traballado-

ras sobre os mesmos aspectos.

•   A consulta e a participación deben compren-

der a totalidade dos traballadores e traballado-

ras, incluíndo a quen desempeña as súas tare-

fas habitualmente fóra do centro de traballo.

 Mención especial requiren as persoas que reali-

zan teletraballo, para as que se deberán adop-

tar medidas específicas como establecer un 

calendario de presenza obrigatoria e regular o 

lugar de traballo, garantir momentos de dispo-

ñibilidade das persoas responsables e mandos 

e asegurar o intercambio de información entre 

as e os membros do equipo co fin de que as 

persoas teletraballadoras dispoñan do mesmo 

nivel de participación ca o resto do persoal.

 Tamén deberá de considerase a aquelas que 

teñan xornada reducida, entre as que hai 

unha sobre representación das mulleres.

5.1.2. Participación dos traballadores e traballado-

ras a iniciativa propia

Segundo o artigo 18.2 da LPRL, os traballadores e 

traballadoras teñen dereito a efectuarlle propostas á 

dirección e aos órganos de participación e represen-

tación para a mellora da protección da seguridade e 

a saúde no traballo.
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•   Débese promover a participación do sexo 

que estea menos representado, no seu caso, 

así como a de colectivos minoritarios ou con 

especiais dificultades para a participación 

por escasa dispoñibilidade ou baixa forma-

ción, facendo os horarios máis flexibles e 

compatibles, simplificando as mensaxes e 

formatos, ofrecendo varios interlocutores...

•   Deben buscarse espazos de propostas pro-

pios para as traballadoras, facer esforzos 

para integralas plenamente nos procesos 

informativos e formativos, incluíndo neles 

problemas específicos de xénero.

•   Os mandos intermedios que teñan res-

ponsabilidade en prevención de riscos na 

empresa deberán ter similar formación en 

igualdade á requirida para os Delegados e 

Delegadas de Prevención, co fin de sensibi-

lizar e evitar condutas neglixentes ou direc-

tamente discriminatorias.

•   Convén fomentar a participación das per-

soas de recente incorporación nas activida-

des e decisións de prevención, facilitarlles 

as canles para despexar dúbidas e achegar 

suxestións.

5.1.3. Documentación resultante

Débense deseñar formularios (en liña e en papel) 

para a comunicación de riscos ou propostas de me-

llora e modelos que permitan obter a resposta ás 

mencionadas propostas; ambos deben reflectir os 

acordos adoptados, as persoas responsables e os 

prazos para cumprilos.

Entre os datos recollidos nos impresos de partici-

pación, deberíase incluír a variable “sexo” na iden-

tificación da persoa comunicante para poder facer 

unha explotación da participación do persoal e, des-

te xeito, poder estudar e atallar as razóns dunha hi-

potética diferenza entre sexos de dita participación. 

Posibles explotacións dos datos de participación:

•   Analizar e tentar atallar se hai unha desigual 

participación por sexos.

•   Achegas consideradas e rexeitadas motiva-

das.

•   Número de persoas afectadas positivamen-

te (por sexo) polas accións aceptadas.

•   Etc.
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5.1.4. Cuestións para avaliar/valorar/analizar a integración da perspectiva de xénero

5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.1.
CONSULTA E 

PARTICIPACIÓN 

DOS TRABA-

LLADORES E 

TRABALLADO-

RAS

Consulta e 

participación 

como res-

posta a unha 

consulta 

previa

• Entre os temas a consultarlle ao persoal; cales 

se refiren a identificar situacións de desigual-

dade ou a cuestións de xénero?

• Constitución dos órganos de participación e 

representación (porcentaxe de homes e mulle-

res).

• Hai representación paritaria ou é representati-

va da distribución do cadro de persoal? Se non 

o é, analizar os motivos.

• É a afiliación a sindicatos equilibrada entre 

sexos?

• Que formación en igualdade teñen os Delega-

dos e Delegadas de Prevención?

• Se non existe representación do colectivo 

traballador; nas votacións/consultas, a partici-

pación foi equilibrada? Analizar os resultados 

(H/M).

• A iguais tarefas ou posto de traballo, consúl-

taselles a traballadores e traballadoras sobre 

os mesmos aspectos para analizar se as res-

postas ás consultas reflicten visións diferentes 

por sexo?
…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.1.
CONSULTA E 

PARTICIPACIÓN 

DOS TRABA-

LLADORES E 

TRABALLADO-

RAS

Consulta e 

participación 

como res-

posta a unha 

consulta 

previa

• Na consulta e participación, tívose en conta a tota-

lidade dos traballadores e traballadoras, incluíndo a:

- Quen desempeña as súas tarefas habitualmente 

fóra do centro de traballo: en empresa cliente ou 

sectores con centros de traballo móbiles (transporte, 

actividade comercial).

- Persoas que realizan teletraballo.

- Persoas con xornada reducida, a tempo parcial, en 

distintas quendas...

- Persoas de recente incorporación á empresa.

• Cantos homes e mulleres hai?

• Hai medidas específicas que garantan a participa-

ción destas persoas?

• Como se rexistra a participación de todos estes colec-

tivos? Como se recolle a variable “sexo”?

Consulta e 

participación 

a iniciativa 

propia

• As persoas traballadoras participan en cuestións 

de PRL e como (porcentaxe de homes e mulleres)? 

Se non participan, cal é a razón (problemas de dis-

poñibilidade, baixa formación, horarios, mensaxes, 

formatos, interlocutores, dificultades co idioma…)?

• Que se fixo para promover a participación do sexo 

que estea menos representado, no seu caso, así 

como o de colectivos minoritarios ou con especiais 

dificultades para a súa participación por escasa dis-

poñibilidade ou baixa formación?

…

…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.1.
CONSULTA E 

PARTICIPACIÓN 

DOS TRABA-

LLADORES E 

TRABALLADO-

RAS

Consulta e 

participación 

como res-

posta a unha 

consulta 

previa

• Hai caixas de suxestións sobre PRL? Empré-

ganse igual por homes e por mulleres (porcen-

taxe)?

• Se non se achegan suxestións, analizouse o 

motivo?

• Hai diferenzas nas vías de participación de 

homes e mulleres (canles, formatos, interlocu-

tores…)?

• Sendo a cadea de mando unha vía de partici-

pación, as persoas que a constitúen son sensi-

bles ás cuestións de xénero e capaces de evi-

tar condutas neglixentes ou discriminatorias? 

Que formación teñen sobre igualdade?

• Se se detectaron condutas neglixentes, como se 

reaccionou ante elas? Hai instrumentos válidos?

Documen-

tación resul-

tante

• Existen formularios (en liña e en papel) para a 

comunicación de riscos ou propostas de mellora?

• Inclúese nos impresos de participación a va-

riable “sexo”?

• Existen modelos (en liña e en papel) para a 

resposta ás achegas contempladas?

• Reflíctense nos modelos de resposta os acor-

dos adoptados, as persoas responsables e os 

prazos para cumprilos?

• Que análise se fai da participación do persoal, 

así como das respostas dadas pola empresa, 

para estudar e atallar as razóns dunha hipotéti-

ca diferenza entre sexos?

…
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5.2. 
AVALIACIÓN DE RISCOS

Incorporar a perspectiva de xénero nesta actividade 

preventiva significa facer visibles as diferenzas entre os 

homes e as mulleres no que atinxe á exposición aos 

riscos laborais e as consecuencias dos mesmos. Per-

mite facer propostas máis axeitadas para mellorar as 

condicións de traballo e a calidade de vida, tanto delas 

coma deles, contribuíndo ademais a eliminar as des-

igualdades de xénero no emprego, que sitúan as mu-

lleres nunha posición de maior precariedade laboral.

Nas avaliacións de riscos non é común atopar un 

enfoque de xénero, tan só a valoración, con maior 

ou menor profundidade, do risco durante o embara-

zo e/ou a lactación.

Neste traballo centrarémonos nalgunhas etapas do 

proceso de avaliación xeral dos riscos, que adoita 

ser o habitual para realizar a avaliación de riscos 

inicial da empresa, e que comprende unha serie de 

fases dirixidas a identificar os perigos, estimar os 

riscos (en función da probabilidade e as consecuen-

cias de que se materialice o perigo) e valorar os ditos 

riscos, emitindo un xuízo sobre a súa tolerabilidade.

DESCRICIÓN DAS 

CONDICIÓNS DE 

TRABALLO

ANÁLISE DO RISCO

IDENTIFICACIÓN 

DO PERIGO

ESTIMACIÓN 

DO RISCO

VALORACIÓN 

DO RISCO

MEDIDAS DE 

CONTROL
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5.2.1. Descrición das condicións de traballo

O primeiro paso para abordar a avaliación de riscos 

é a recollida de información e a descrición das con-

dicións de traballo, a fin de determinar os perigos 

asociados a elas.

 CUESTIÓNS A TER EN CONTA

••  Aínda que constitúe unha práctica habitual, 

non é aconsellable realizar a análise a nivel 

de “posto de traballo” ou de “categoría ocu-

pacional”, xa que esa simplificación impide 

descubrir segregacións horizontais encu-

bertas que poden nesgar a posterior com-

paración de efectos na saúde entre homes e 

mulleres; baixo a mesma denominación do 

posto, os homes e as mulleres realizan dis-

tintas actividades ou presentan diferenzas 

substanciais na dedicación ás tarefas, o que 

condiciona o seu nivel de exposición aos ris-

cos. Así, con frecuencia existe unha división 

informal de tarefas en función do xénero: 

xardineiros que cavan, xardineiras que co-

locan plantas; axudantes de supermercado 

que, sendo homes, repoñen mercadoría no 

almacén e sendo mulleres fan de caixeiras, 

etc.

Por iso, é especialmente importante analizar a activi-

dade real de traballo e o uso de técnicas cualitativas.

Ao facer a avaliación de riscos, deberá comprobarse 

se homes e mulleres que traballan nun mesmo posto 

desenvolven as mesmas tarefas e do mesmo xeito.

••  Para cada tarefa/operación/proceso iden-

tificados hai que caracterizar unha serie de 

aspectos considerando a variable “sexo”:

 1. Lugares nos que se realiza o traballo, es-

pecificando quen accede e quen permanece 

nos ditos lugares (M/H).

 2. Equipos, roupa, materiais e vehículos que 

deben empregarse, identificando as persoas 

(M/H) que os empregan, manteñen e limpan.
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 3. Condicións que influirán no risco hixiénico 

da tarefa (condicións ambientais, presenza 

de axentes físicos-químicos-biolóxicos…), 

identificando as persoas expostas (M/H).

 4. Factores ergonómicos asociados a postu-

ras, movementos repetitivos, manipulación 

de cargas, bipedismo, etc., identificando as 

persoas expostas a cada un deles (M/H).

 5. Aspectos relacionados coa organización do 

traballo, asociados ao tipo de xornada, hora-

rios, turnicidade, flexibilidade, carga mental, 

autonomía, responsabilidade, control..., carac-

terizando a situación de cada persoa (M/H).

 6. Factores psicosociais derivados da inte-

racción con outras persoas polas actividades 

de traballo (por exemplo: persoal da propia 

empresa, entidades provedoras, clientela, 

visitantes, subcontratistas...) (M/H). Posibi-

lidade de estrés/discriminación, violencia… 

Persoas expostas (M/H).

 7. Condicións específicas (aptitudes, coñece-

mentos, experiencia…) necesarias, e as restri-

cións da tarefa/operación/proceso por perigos 

incompatibles con determinadas condicións 

persoais (de “especial sensibilidade”).

 8. Procedementos escritos de traballo e/ou 

permisos de traballo: grao de coñecemento 

dos mesmos, dispoñibilidade e adaptabilida-

de a diferentes condicións (M/H).

 9. Requisitos da lexislación vixente sobre a 

forma de facer o traballo, instalacións, ma-

quinaria e substancias empregadas.

 10. Medidas de control existentes, aplicables 

e aplicadas (M/H).

 11. Danos producidos e actuacións reacti-

vas: incidentes, accidentes, enfermidades 

laborais derivadas da actividade que se 

desenvolve, dos equipos e das substancias 

utilizadas. Buscar información dentro e fóra 

da organización (M/H).

 12. Datos de avaliacións de riscos existentes, 

relativos á actividade desenvolvida e revisión 

das mesmas con perspectiva de xénero.
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5.2.2. Análise do risco

5.2.2.1. Identificación do perigo

Para levar a cabo a identificación de perigos cómpre 

preguntarse tres cousas:

a) Existe unha fonte de dano?

b) Quen (ou que) pode sufrir dano?

c) Como pode ocorrer o dano?

A mellor fonte de información sobre as condicións 

de realización dunha tarefa e os perigos que com-

porta son as persoas que habitualmente a realizan, 

quen ademais adoitan achegar valiosas suxestións 

para a eliminación ou redución dos riscos. É im-

prescindible, xa que logo, contar coa participación 

dos traballadores e traballadoras na descrición e 

recollida de información sobre as súas tarefas e as 

condicións de execución das mesmas, incluíndo os 

aspectos organizativos e de clima laboral, así como 

das dificultades e riscos que perciben no seu des-

empeño.

 CUESTIÓNS A TER EN CONTA

••  Establecer medidas para garantir a partici-

pación activa das mulleres e a expresión das 

súas experiencias e percepcións nas fases 

de identificación e valoración dos riscos, 

establecemento de prioridades, elección e 

despregamento das solucións preventivas.

-  Facilitar medios, tempo e espazo para que 

as mulleres participen na avaliación de ris-

cos, así como na consulta, toma de deci-

sións e actividades do Comité de Segurida-

de e Saúde. Utilizar métodos de avaliación 

de riscos laborais que primen a dita parti-

cipación e instrumentos que permitan facer 

unha análise de xénero.

-  Instar a que as mulleres propoñan medidas 

preventivas e ter en conta a súa opinión na 

aplicación das mesmas.

••  Ter en conta os riscos laborais presentes 

nas situacións reais: examinar as tarefas que 

verdadeiramente se realizan e o auténtico 

contexto de traballo, e non formarse xuízos 

gratuítos sobre a exposición, baseados na 

mera denominación do posto.

••  Identificar perigos menos obvios e proble-

mas de saúde máis comúns entre mulleres 

traballadoras, baseándose nun enfoque in-

tegral e holístico para detectar as diferen-
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zas de xénero (acoso sexual e por razón de 

sexo, discriminación, participación en toma 

de decisións, conflitos de equilibrio entre a 

vida laboral e familiar).

••  Evitar facerse ideas preconcibidas sobre 

cales son os riscos, quen se atopa en situa-

ción de perigo e que pode ser trivial. Os tra-

ballos tipicamente realizados por mulleres 

poden ter exposicións específicas que es-

capen á atención do persoal técnico. Deben 

evitarse tópicos sobre o lixeiro do traballo 

das mulleres e avaliar a fondo a exposición 

laboral.

••  Considerar o risco para o embarazo, a lacta-

ción natural e a saúde reprodutiva con enfo-

que preventivo, e dispoñer dun protocolo de 

actuación.

••  Non esquecer a persoas contratadas a tem-

po parcial, con contrato temporal ou a través 

de ETT, en modalidade de teletraballo, nin a 

quen falte no momento da avaliación (baixa 

médica, excedencia, cambio de quenda, va-

cacións...). Con frecuencia estes colectivos 

esquécense na actividade preventiva: non 

se avalían os seus riscos ou non co detalle 

co que se avalían os doutros colectivos la-

borais; non teñen voz, non están represen-

tados nos órganos nos que se discuten e 

deciden os problemas; non se lles dá forma-

ción en prevención e igualdade; non se lles 

ofrecen recoñecementos médicos...

••  Realizar as avaliacións de riscos por sexo e 

grupos de idade.

••  Analizar se as traballadoras e os traballa-

dores perciben de maneira diferente o am-

biente e se o consideran permisivo co ma-

chismo (comentarios, chistes...), de maneira 

que poida supoñer discriminación, violencia, 

desagrado, desacougo, incomodidade…

A participación das mulleres resulta esencial para 

que as súas preocupacións se teñan en conta á hora 

de analizar as súas condicións de traballo e para fo-

mentar a súa implicación na acción colectiva nece-

saria para transformar esas condicións.
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5.2.2.2. Estimación do risco

A estimación do nivel de risco vai depender da pro-

babilidade de que se materialice e das consecuen-

cias agardadas.

Caracterizar a exposición individual é funda-

mental para valorar o risco. 

. Probabilidade de que ocorra o dano

A condición perigosa convértese nun risco na medi-

da na que hai unha persoa exposta.

 CUESTIÓNS A TER EN CONTA

1. Identificar que persoas realizan a tarefa e es-

tablecer a magnitude da exposición.

-  Quen realiza o traballo, tanto permanente 

coma ocasional (M/H).

-  Frecuencia de exposición ao perigo (número 

e duración de exposicións).

-  Intensidade da exposición (medidas cuanti-

tativas, no posible).

2.  Ter en conta a protección proporcionada po-

las medidas de control xa implantadas.

3.  Considerar a formación que recibiron os 

traballadores e traballadoras sobre a execu-

ción da tarefa (M/H).

4.  Ter presentes os actos inseguros das per-

soas (erros non intencionados e violacións 

intencionadas dos procedementos).

 Os comportamentos “de risco” tamén po-

den estar relacionados co xénero e parece 

confirmarse a maior tendencia a asumir ris-

cos que presentan os homes respecto das 

mulleres.

 Este patrón reprodúcese en aparencia en to-

dos os ámbitos da vida, e o laboral non é unha 

excepción. A masculinidade hexemónica, que 

asocia o éxito co risco, se non se reconduce 

pola vía da educación pode desembocar en 

condutas inseguras no traballo. Esta hipótese 

vese confirmada á vista dos datos de sinistra-

lidade laboral, se ben é certo que outras varia-

bles inflúen para que os homes se accidenten 

máis cás mulleres, como por exemplo o tipo de 

actividades que realizan.

Son fundamentais unha información e unha formación 

adecuadas en contidos teóricos e prácticos con pers-

pectiva de xénero, tendo en conta as diferenzas de 

comportamento fronte ao risco de homes e mulleres.

Fomentar o comportamento seguro e saudable no 

traballo, que se concreta no respecto ás normas de 

prevención, resulta decisivo para previr os riscos 

e debe facerse especial fincapé na concienciación 

dos homes.
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. Severidade do dano

O outro parámetro a considerar na análise do risco é 

a consecuencia que a súa materialización lle provoca 

á persoa afectada, é dicir, o dano que lle pode causar.

•   Un mesmo risco pode carrexar diferentes 

consecuencias para distintas persoas, en 

función das características persoais e si-

tuación biolóxica. Así, a severidade pode 

ser distinta para os homes e as mulleres, e 

mesmo para grupos concretos de homes 

e mulleres en función da idade, patoloxías 

previas, tratamentos médicos... O caso máis 

evidente é a consecuencia de certos riscos 

na situación de embarazo ou lactación, que 

pode incrementar o nivel do risco até facelo 

intolerable e requirir medidas de prevención 

adicionais ou a non realización da tarefa.

•   A especificidade vinculada ao sexo refírese 

aos factores biolóxicos diferenciais, como 

son o diferente contido graxo (a maioría dos 

alteradores endócrinos, por exemplo, son li-

posolubles), as diferenzas hormonais entre 

os sexos, as distintas etapas do ciclo vital 

e mesmo a diferenza nos procesos de de-

toxificación. As diferenzas biolóxicas apoian 

fortemente unha distinta susceptibilidade á 

acción tóxica destes axentes, como demos-

traron estudos en animais de experimenta-

ción e investigacións epidemiolóxicas.

Cómpre identificar as persoas que executan as ta-

refas e coñecer as súas características persoais e 

situación biolóxica: sexo, idade e especial sensibili-

dade a determinados riscos.
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5.2.3. Valoración do risco

Nesta etapa trátase de decidir se os riscos estimados 

se consideran tolerables e se se require mellorar os 

controis existentes ou implantar uns novos, así como 

a temporización das accións. Para iso, convén dispo-

ñer dunha ficha de “criterios de avaliación” na que se 

detalle en que casos as consecuencias se deben con-

siderar leves, medias ou graves, así como cando se 

cualificará a probabilidade como baixa, media ou alta 

en función de se o dano ocorrerá raras veces (proba-

bilidade baixa), algunhas veces (probabilidade media) 

ou sempre ou case sempre (probabilidade alta).

5.2.4. ER embarazo/lactación

Respecto aos riscos para as mulleres en situación 

de embarazo ou lactación, o INSHT elaborou o do-

cumento “Directrices para a avaliación de riscos e 

protección da maternidade no traballo” con recomen-

dacións para a identificación e avaliación dos riscos e 

para a posta en marcha das correspondentes medi-

das preventivas.

Neste documento insístese, entre outras cousas, na 

obriga de establecer a listaxe de postos exentos de 

risco para a maternidade, que determina os postos 

nos que non vai ser necesario realizar a avaliación 

adicional; e sinala, ademais, que é desexable dispo-

ñer dun protocolo por escrito que clarifique os pasos 

a seguir desde o momento no que a persoa traba-

lladora comunica o seu estado e quen son a persoa 

ou persoas responsables de poñer en marcha as ac-

cións planeadas.

Naqueles postos ou tarefas non exentos de risco para 

mulleres embarazadas ou en período de lactación, así 

como as tarefas ou condicións de traballo que poden 

supoñer un risco en función do sexo e/ou do estado 

de quen ocupa ditos postos, deberase valorar tamén 

se existe risco para a saúde reprodutiva de mulleres e 

homes, poñendo especial atención a se o feito de pro-

texer a saúde laboral de mulleres embarazadas está a 

xerar unha maior exposición a substancias nocivas ou 

tóxicas noutras persoas traballadoras.
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 QUE SUPÓN, EN RESUMO, A INTEGRACIÓN 

DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NO PROCESO 

DE ER?

A integración do enfoque de xénero no proceso 

de ER consiste en visibilizar en todas as súas fa-

ses (recollida de información, identificación de pe-

rigos e análises dos riscos) as posibles diferenzas 

existentes entre os homes e as mulleres no tocante 

ás condicións nas que desempeñan o traballo, que 

terá como resultado unha diferente exposición aos 

riscos, así como as distintas consecuencias que o 

risco pode ter para eles e para elas en función das 

súas características e situación persoais.

Aplicar esta pauta conduciría a ter tantas avaliacións 

de riscos na empresa como persoas traballan nela, o 

que evidentemente parece desproporcionado nunha 

empresa mediana ou con alta rotación de persoal e 

impracticable nunha empresa grande.

En todo caso, entre o “café para todos” e a avalia-

ción individual, pode buscarse un termo medio con-

sistente en avaliar por grupos homoxéneos en can-

to a características persoais (sexo, idade). Tamén 

poden identificarse as restricións para as distintas 

tarefas, e cruzar esta información coas característi-

cas das persoas que as executan, para dispoñer os 

axustes ou medidas adicionais necesarias.

A avaliación de riscos complícase cando as persoas 

empregadas da empresa realizan as súas tarefas 

en centros de traballo distintos ao propio, ben na 

súa propia casa (teletraballo) ou desprazándose ás 

instalacións da clientela, e con máis motivo canto 

maior sexa a variabilidade das actividades desta e 

dos traballos a desenvolver. Neses supostos deben 

realizarse avaliacións de riscos específicas que te-

ñan en conta a coordinación das actividades con-

correntes no lugar de traballo, así como as carac-

terísticas deste (ver procedemento de coordinación 

de actividades empresariais). Un caso particular é o 

traballo nas obras de construción, nas cales exis-

ten instrumentos específicos para a prevención dos 

riscos, como son o estudo (ou estudo básico) e o 

plan de seguridade e saúde, nos que tamén deberá 

integrarse a perspectiva de xénero.

Convén sensibilizar aos principais colectivos impli-

cados (persoal técnico en prevención, inspección de 

traballo, persoal Delegado de Prevención, responsa-

bles de dirección e mandos intermedios, etc.), ades-

tralos en prácticas non sexistas e capacitalos para 

incorporar a perspectiva de xénero no seu traballo: 

nas ferramentas e prácticas preventivas.
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5.2.5. Cuestións para avaliar/valorar/analizar a integración da perspectiva de xénero

5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.2.
AVALIACIÓN DE 

RISCOS

Descrición 

das con-

dicións de 

traballo

• Realizouse a avaliación de riscos da empresa 

a nivel de tarefa/operación?

• Contémplanse na ER todas as tarefas/opera-

cións propias da actividade da empresa, incluí-

das as esporádicas, auxiliares, etc., levadas a 

cabo tanto por persoal propio como externo?: 

mantemento de instalacións, limpeza, xardine-

ría, aprovisionamentos...

• Indicar se están 

identificadas as con-

dicións específicas de 

desempeño das ta-

refas considerando a 

variable “sexo”.

• Está recollido no pro-

cedemento de avalia-

ción de riscos do plan 

de prevención o nivel 

de detalle ao que se 

debe chegar en cada 

cuestión?

1. Lugares nos que 

se realiza o traballo, 

especificando quen 

accede e quen perma-

nece nos devanditos 

lugares (M/H).

2. Equipos, roupa, 

materiais e vehículos 

que deben empregar-

se, identificando as 

persoas (M/H) que os 

utilizan, manteñen e 

limpan.
…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.2.
AVALIACIÓN DE 

RISCOS

Descrición 

das con-

dicións de 

traballo

• Indicar se están 

identificadas as con-

dicións específicas de 

desempeño das ta-

refas considerando a 

variable “sexo”.

• Está recollido no pro-

cedemento de avalia-

ción de riscos do plan 

de prevención o nivel 

de detalle ao que se 

debe chegar en cada 

cuestión?

3. Condicións que in-

fluirán no risco hixiéni-

co da tarefa (condicións 

ambientais, presenza 

de axentes físicos-quí-

micos-biolóxicos…), 

identificando as per-

soas expostas (M/H).

4. Factores ergonómi-

cos asociados a pos-

turas, movementos re-

petitivos, manipulación 

de cargas, bipedismo, 

etc., identificando as 

persoas expostas a 

cada un deles (M/H).

5. Aspectos relaciona-

dos coa organización 

do traballo, asociados 

ao tipo de xornada, 

horarios, turnicida-

de, flexibilidade, car-

ga mental, autonomía, 

responsabilidade, con-

trol..., caracterizando a 

situación de cada per-

soa (M/H).
…

…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.2.
AVALIACIÓN DE 

RISCOS

Descrición 

das con-

dicións de 

traballo

• Indicar se están 

identificadas as con-

dicións específicas de 

desempeño das ta-

refas considerando a 

variable “sexo”.

• Está recollido no pro-

cedemento de avalia-

ción de riscos do plan 

de prevención o nivel 

de detalle ao que se 

debe chegar en cada 

cuestión?

6. Factores psicoso-

ciais derivados da inte-

racción con outras per-

soas polas actividades 

de traballo (por exem-

plo: persoal da propia 

empresa, entidades 

provedoras, clientela, 

visitantes, subcontra-

tistas...) ( M/ H). Po-

sibilidade de tensión/

discriminación, violen-

cia… Persoas expostas 

(M/H).

7. Condicións específi-

cas (aptitudes, coñece-

mentos, experiencia…) 

necesarias e as restri-

cións da tarefa/opera-

ción/proceso por peri-

gos incompatibles con 

determinadas condi-

cións persoais (de “es-

pecial sensibilidade”).
…

…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.2.
AVALIACIÓN DE 

RISCOS

Descrición 

das con-

dicións de 

traballo

• Indicar se están 

identificadas as con-

dicións específicas de 

desempeño das ta-

refas considerando a 

variable “sexo”.

• Está recollido no pro-

cedemento de avalia-

ción de riscos do plan 

de prevención o nivel 

de detalle ao que se 

debe chegar en cada 

cuestión?

8. Procedementos es-

critos de traballo, e/ou 

permisos de traballo: 

grao de coñecemento 

dos mesmos, dispoñi-

bilidade e adaptabili-

dade a condicións dife-

rentes (M/H).

9. Requisitos da lexis-

lación vixente sobre a 

forma de facer o tra-

ballo, instalacións, ma-

quinaria e substancias 

utilizadas.

10. Medidas de control 

existentes, aplicables e 

aplicadas (M/H).

11. Danos producidos 

e actuacións reactivas: 

incidentes, accidentes, 

enfermidades laborais 

derivadas da actividade 

que se desenvolve, dos 

equipos e das substan-

cias empregadas. Bus-

car información dentro 

e fóra da organización 

(M/H).
…

…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.2.
AVALIACIÓN DE 

RISCOS

Descrición 

das con-

dicións de 

traballo

• Indicar se están 

identificadas as con-

dicións específicas 

de desempeño das 

tarefas considerando 

a variable “sexo”.

• Está recollido no 

procedemento de 

avaliación de riscos 

do plan de preven-

ción o nivel de de-

talle ao que se debe 

chegar en cada 

cuestión?

12. Datos das avalia-

cións de riscos existen-

tes relativos á actividade 

desenvolvida, e revisión 

das mesmas con pers-

pectiva de xénero.

Análise do 

risco

• Para levar a cabo a identificación de perigos, 

como interveñen as persoas que habitualmente 

realizan as tarefas (H/M)?

• Consúltaselles a  

M/ H sobre:

- As súas tarefas e as 

condicións de execución 

das mesmas.

- Aspectos organizativos.

- Clima laboral.

- Dificultades e riscos 

que perciben no seu des-

empeño.
…

…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL

ACTIVIDA-
DE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.2.
AVALIACIÓN DE 

RISCOS

Análise 

do risco

• Consúltaselles a M/H 

sobre:

- Posibles medidas para 

eliminalos ou reducilos.

• Persoas contratadas 

a tempo parcial, con 

contrato temporal ou a 

través de ETT, en mo-

dalidade de teletraba-

llo, quen falte no mo-

mento da avaliación 

(baixa médica, exce-

dencia, cambio de 

quenda, vacacións...) 

e quen desempeña as 

súas tarefas habitual-

mente fóra do centro 

de traballo, en empre-

sa cliente ou sectores 

con centros de traballo 

móbiles (transporte, 

actividade comercial).

- Como se avalían os 

seus riscos?

- Como interveñen no 

proceso de identificación 

de perigo e análise do 

risco?

• Como se identifican 

perigos menos ob-

vios?

- Acoso sexual e por ra-

zón de sexo.

- Discriminación (salarial, 

toma de decisións, etc.).

- Traballos tipicamente 

realizados por mulleres 

“aparentemente lixeiros 

e seguros”.
…

…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.2.
AVALIACIÓN DE 

RISCOS

Análise do 

risco

• Como se identifican 

perigos menos ob-

vios?

- Conflitos de equilibrio 

entre a vida laboral, per-

soal e familiar.

• Como se ten en 

conta a información 

obtida na vixilancia 

da saúde colectiva 

sobre:

- Problemas de saúde 

máis frecuentes entre 

mulleres traballadoras.

- Diferenzas nos proble-

mas de saúde entre ho-

mes e mulleres que ocu-

pan o mesmo posto?

Estimación 

do risco

• Identifícase que 

persoas realizan a 

tarefa e establécese 

a magnitude da ex-

posición?

- Quen realiza o traballo, 

tanto permanente coma 

ocasional (M/H).

- Frecuencia de exposi-

ción ao perigo (número 

e duración de exposi-

cións).

- Intensidade da exposi-

ción (medidas cuantitati-

vas, no posible).
…

…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.2.
AVALIACIÓN DE 

RISCOS

Estimación 

do risco

• Tense en conta a protección proporcionada po-

las medidas de control xa implantadas?

• As medidas de control afectan por igual a ho-

mes e mulleres?

• Considéranse a formación e a información que 

recibiron os traballadores e traballadoras sobre a 

execución da tarefa (M/H)?

• Téñense presentes os actos inseguros das per-

soas (erros non intencionados e violacións inten-

cionadas dos procedementos)?

• Identificáronse comportamentos “de risco” en 

H/M? En caso afirmativo, analizáronse os facto-

res que inciden neses comportamentos?

• Estúdase se as 

consecuencias dun 

mesmo risco poden 

ser diferentes para 

distintas persoas en 

función das carac-

terísticas persoais e 

situación biolóxica?

- Hai algún caso no que 

o risco presenta unha se-

veridade distinta para os 

homes e as mulleres?

- Expóñense análises 

de grupos concretos de 

homes e mulleres en fun-

ción da idade, patoloxías 

previas, tratamentos mé-

dicos...?
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.2.
AVALIACIÓN DE 

RISCOS

Estimación 

do risco

• Coñécense as características persoais e a si-

tuación biolóxica das persoas que executan as 

tarefas? Sexo, idade, diversidade funcional (físi-

ca, sensorial ou mental), especial sensibilidade a 

determinados riscos, lugar de procedencia que 

poida influír na saúde ou nos riscos tanto polo 

biolóxico como polo cultural, etc.

ER emba-

razo / lacta-

ción 

• Disponse da listaxe de postos exentos de risco 

para a maternidade?

• Consultouse previamente isto coa representa-

ción do persoal?

• Disponse dun protocolo de actuación escrito 

que clarifique os pasos a seguir desde o mo-

mento no que a persoa traballadora comunica 

o seu estado e quen son a persoa ou persoas 

responsables de poñer en marcha as accións 

planeadas?

• Coñécese o protocolo?

• Aplicouse algunha vez?

• Valorouse o risco para a saúde reprodutiva 

de mulleres e homes en postos ou tarefas non 

exentos de risco para mulleres embarazadas ou 

en período de lactación?
…

…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.2.
AVALIACIÓN DE 

RISCOS

En xeral

• De que maneira os instrumentos contempla-

dos no seu procedemento de ER permiten facer 

unha análise de xénero (cuestionarios, listas de 

recoñecemento, modelos...)?

• Avaliouse por grupos homoxéneos en canto 

a características persoais (sexo, idade, diver-

sidade funcional, lugar de procedencia)? Hai 

rexistros?

• Identificáronse restricións para as distintas 

tarefas? Hai rexistros?

• Cruzáronse as restricións coas características 

das persoas que as executan para dispoñer os 

axustes ou medidas adicionais necesarias? Hai 

rexistros?

• Tívose en conta a perspectiva de xénero nas 

avaliacións de riscos específicas cando as 

persoas empregadas da empresa realizan as 

súas tarefas en centros de traballo distintos ao 

propio?

• No caso das obras de construción, integrouse 

a perspectiva de xénero no estudo (ou estudo 

básico), ou no plan de seguridade e saúde?

• Tívose en conta a perspectiva de xénero na 

coordinación das actividades concorrentes no 

lugar de traballo, así como as características 

deste?
…

…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.2.
AVALIACIÓN DE 

RISCOS

En xeral

• Porcentaxe de parti-

cipación das mulleres 

e os homes nas fases 

de:

- Identificación e valo-

ración dos riscos.

- Establecemento de 

prioridades.

- Elección e desprega-

mento das solucións 

preventivas.

- Prevense medios, 

tempo e espazo para 

que as mulleres parti-

cipen na avaliación de 

riscos?

- Os métodos de 

avaliación de riscos 

laborais priman a dita 

participación?

…
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5.3. 
PLANIFICACIÓN DA 

ACTIVIDADE PREVENTIVA

O obxecto deste procedemento é planificar o desen-

volvemento, facer o seguimento e controlar a efec-

tividade das actividades de prevención necesarias 

para o cumprimento dos obxectivos marcados pola 

política da empresa e para a implantación das me-

didas de control derivadas da avaliación de riscos.

5.3.1. Catálogo de medidas preventivas

Á hora de seleccionar e priorizar as medidas máis 

adecuadas fronte aos riscos, débense aplicar os 

principios da acción preventiva (art. 15 da LPRL) con 

perspectiva de xénero.

 CUESTIÓNS A TER EN CONTA

••  Medidas para adaptar o traballo á persoa, 

relativas ao deseño dos lugares e postos, a 

selección de equipos, os métodos de traballo 

e a organización do mesmo.

 - Deseñar postos de traballo e elixir equipos 

de traballo e equipos de protección individual 

baixo criterios de uso por mulleres e homes, 

e por persoas situadas en percentís extre-

mos, fóra da media.



77Pautas para a integración da perspectiva de xénero na prevención de riscos laborais

 Por exemplo, con respecto aos espazos, 

considerar as distancias, a iluminación, a 

configuración, os aspectos hixiénicos, a 

accesibilidade…; en relación cos equipos, 

ter en conta as dimensións, a forza requiri-

da para o seu uso…; e en canto á roupa, o 

deseño adecuado a mulleres e homes, talles, 

roupa adecuada ao embarazo…

 - Cando se expoñan cambios na organización 

do traballo, atender ao seu impacto desde a 

perspectiva de xénero e as interaccións entre 

o traballo e a vida privada: posibles conse-

cuencias para a conciliación da vida laboral e 

persoal, sobre as relacións sociais…

 -  Constituír equipos e grupos de traballo con 

presenza o máis equilibrada posible, favore-

cer as relacións sociais, fomentar unha cultu-

ra de igualdade...

••  Medidas de protección individual, cando non 

sexa posible a protección colectiva: selección 

dos EPI contando coa participación das per-

soas destinatarias, adaptados ás persoas, ás 

súas características anatómicas e fisiolóxicas 

e tendo en conta o seu estado de saúde.

••  Medidas de formación e información aos 

traballadores e traballadoras: realizar pro-

gramas formativos relativos a riscos especí-

ficos, que incidan en áreas de coñecemen-

to, habilidades e aptitudes, tendo en conta 

a situación de partida da persoa, evitando 

estereotipos de xénero e facilitando a asis-

tencia en horario e condicións que permitan 

a conciliación.

••  Medidas de vixilancia e control para conse-

guir que os riscos se manteñan dentro duns 

niveis tolerables, mediante inspeccións, me-

dicións, etc. que se realicen contando con 

todas as persoas expostas, incluíndo a quen 

está a tempo parcial, en todas as quendas.

••  Abordar os riscos aos que as mulleres están 

máis expostas, realizando programas espe-

cíficos.

••  Utilizar como referente as experiencias xa 

coñecidas e que funcionaron con éxito na 

intervención preventiva desde o punto de 

vista de xénero.

••  Propoñer e aplicar medidas preventivas es-

pecíficas, contando coa participación das 

mulleres traballadoras.

••  Buscar medidas imaxinativas fuxindo de so-

lucións cómodas e pouco efectivas.
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5.3.2. Planificación da actividade preventiva

A conversión do catálogo de medidas preventivas 

na planificación da actividade de prevención da em-

presa pasa por asignarlle a cada medida os medios 

humanos e materiais necesarios para a súa implan-

tación, así como os recursos económicos destina-

dos a ela.

•   Equilibrar a asignación de responsabilida-

des na implantación das medidas preventi-

vas entre mulleres e homes e, en especial, 

dar poder ás traballadoras na aplicación das 

medidas que lles afectan directamente.

•   Valorar o impacto de xénero nas medidas 

planificadas: homes e mulleres afectados 

pola medida, involucrados na súa aplica-

ción, consultados...

•   Ao priorizar as medidas preventivas, evitar 

discriminar postos ou categorías ocupadas 

por mulleres por cuestións de socialización 

de xénero.
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5.3.3. Eficacia da acción preventiva

A persoa empresaria debe asegurarse da efectiva 

execución das actividades preventivas incluídas 

na planificación efectuando para iso un seguimen-

to continuo da mesma, e ademais debe constatar 

-levando a cabo controis periódicos- a adecuación 

das medidas aos fins de protección requiridos (art. 

16 da LPRL).

•   Para valorar a eficacia da acción preventi-

va e o cumprimento por parte da empresa 

dos obxectivos de prevención é conveniente 

definir indicadores, se é posible medibles e 

desagregados por sexo, que permitan con-

trolar a evolución e os cambios achegados 

polas medidas preventivas.

•   As actuacións de control deben contemplar-

se na planificación da actividade preventiva, 

de xeito tal que cada ano se confeccionará 

un calendario anual de inspeccións no que 

se indicarán os aspectos que haberá que 

controlar, os requisitos a cumprir, a meto-

doloxía, o equipo inspector, a frecuencia e a 

data das inspeccións.

 - Ao elaborar este calendario haberá que 

ter presentes as persoas que poden quedar 

fóra do circuíto de inspeccións por horarios 

(quendas, reducións de xornada, traballo 

a tempo parcial), por tipo de traballo con 

escasa presenza nos centros (traballo en 

clientela, teletraballo, actividade comercial) 

ou por algunha outra razón. Non esquecer 

nas actividades de control os traballos rea-

lizados de forma esporádica, por persoal de 

contratas ou ETTs, como poden ser as tare-

fas de mantemento, limpeza, etc.

 - Así mesmo, o equipo inspector ten que dar 

cabida a mulleres e homes de forma equi-

librada. Débense asignar responsabilidades 

e posibilidade de decisión ás mulleres nas 

accións de control e no seguimento da ac-

tividade preventiva, especialmente nos as-

pectos que máis lles afectan (requisitos, me-

todoloxía, datas, horarios...).

•   Finalmente, é aconsellable solicitar a opinión 

das persoas traballadoras afectadas sobre a 

necesidade e a operatividade das medidas 

de control, así como sobre a eficacia das 

medidas preventivas aplicadas.
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5.3.4. Cuestións para avaliar/valorar/analizar a integración da perspectiva de xénero

5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.3.
PLANIFICA-

CIÓN DA ACTI-

VIDADE PRE-

VENTIVA

Catálogo 

de medidas 

preventivas

• No deseño dos lugares e postos de traballo, e 

ao elixir os equipos e a roupa de traballo; como 

se teñen en conta criterios de usabilidade por 

mulleres e homes? E por persoas situadas en 

percentís extremos, fóra da media?

• Cando se expoñen cambios na organización 

do traballo, como se ten en conta o seu impac-

to desde a perspectiva de xénero e as interac-

cións entre o traballo e a vida privada?

• Ao constituír equipos e grupos de traballo, 

como se promove que a presenza sexa o máis 

equilibrada posible, que se favorezan as re-

lacións sociais, que se fomente a cultura de 

igualdade…?

• Na selección dos EPI, cóntase coa partici-

pación das persoas destinatarias garantindo a 

presenza de ambos os sexos, se é o caso?

• Están os EPI seleccionados adaptados ás 

persoas, ás súas características anatómicas e 

fisiolóxicas, e tense en conta o seu estado de 

saúde?

• As medidas relacionadas coa formación teñen 

en conta a perspectiva de xénero (ver Procede-

mento Formación)?
…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.3.
PLANIFICA-

CIÓN DA ACTI-

VIDADE PRE-

VENTIVA

Catálogo 

de medidas 

preventivas

• Realízanse inspeccións, medicións, etc. con-

tando con todas as persoas expostas, incluíndo 

a quen está a tempo parcial, en todas as quen-

das…? Hai rexistros?

• Prevíronse programas específicos para os 

riscos aos que as mulleres están máis expostas 

na empresa?

• Ao propoñer medidas preventivas específicas, 

contouse coa participación das mulleres traba-

lladoras? Como se articula esa participación? 

Está documentada?

Planifica-

ción da 

actividade 

preventiva

• Quen prioriza as medidas para implantar? 

Quen asigna responsables para as accións?

• Participan homes e mulleres de maneira equili-

brada neste nivel?

• Ao priorizar as actuacións, como se asegura 

de non discriminar postos ou categorías ocupa-

das por mulleres?

• Como se ten en conta a opinión das mulleres 

na priorización e aplicación das medidas?

• Está equilibrada a asignación de responsabili-

dades na implantación das medidas preventivas 

entre mulleres e homes?
…

…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.3.
PLANIFICA-

CIÓN DA ACTI-

VIDADE PRE-

VENTIVA

Planifica-

ción da 

actividade 

preventiva

• Valorar o impacto de xénero nas medidas pla-

nificadas:

• Porcentaxe de homes e mulleres afectados 

por cada medida, porcentaxe de homes e mu-

lleres involucrados na aplicación das medidas.

• Porcentaxe do orzamento destinado a medi-

das que afectan a homes, a mulleres e a ambos 

os sexos.

Eficacia da 

acción pre-

ventiva

• Que indicadores se definiron que sexan me-

dibles, desagregados por sexo e que permitan 

controlar a evolución e os cambios achegados 

polas medidas preventivas?

• No calendario de inspeccións, tivéronse pre-

sentes as persoas que poden quedar fóra do 

circuíto de inspeccións por horarios (quendas, 

reducións de xornada, traballo a tempo parcial), 

por tipo de traballo con escasa presenza nos 

centros (traballo en clientela, teletraballo, activi-

dade comercial) ou por algunha outra razón?
…

…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.3.
PLANIFICA-

CIÓN DA ACTI-

VIDADE PRE-

VENTIVA

Eficacia da 

acción pre-

ventiva

• Hai rexistros das inspeccións realizadas, dos 

resultados, das persoas implicadas...?

• Planificáronse actividades de control dos tra-

ballos realizados de forma esporádica, por per-

soal propio ou externo (de contratas ou ETTs), 

como poden ser as tarefas de mantemento, 

limpeza...?

• Están os equipos inspectores equilibrados 

entre mulleres e homes, tanto a nivel de respon-

sables como de integrantes?

• Como se solicitou a opinión das persoas tra-

balladoras afectadas sobre a necesidade e a 

operatividade das medidas de control, así como 

sobre a eficacia das medidas preventivas apli-

cadas? Hai rexistros?
…

…
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5.4. 
INFORMACIÓN AOS TRABALLADORES

E AS TRABALLADORAS

A LPRL establece a obriga da persoa empresaria de 

informar ás persoas traballadoras sobre unha serie 

de cuestións que atinxen á súa seguridade e saúde 

(arts. 18.1.a e 41).

A información facilitarase a través das persoas re-

presentantes do persoal, se as houbese, aínda que 

deberá informarse directamente a cada persoa dos 

riscos específicos que afecten o seu posto de tra-

ballo ou función e das medidas de protección e pre-

vención aplicables aos ditos riscos.

 CUESTIÓNS A TER EN CONTA

••  Á hora de informar dos riscos do posto de 

traballo haberá que contemplar aqueles ris-

cos identificados na ER que afectan de for-

ma diferente a homes e mulleres, evitando 

a utilización de fichas de riscos estandari-

zadas. Deberase individualizar, por exemplo, 

a información sobre os riscos pola exposi-

ción a axentes tanto físicos como químicos 

cuxos valores varían en función do sexo da 

persoa traballadora.

••  Outras medidas que deben ser coñecidas 

por todo o persoal son as pautas que se de-

ben adoptar ante unha situación de emer-

xencia. Neste sentido débese ter un coida-

do especial con aquelas persoas que poidan 
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acceder ao centro de traballo cando cesa a 

actividade para realizar os labores de limpe-

za, vixilancia...

••  A información debe chegar á totalidade dos 

traballadores e traballadoras, incluíndo a 

quen desempeña as súas tarefas habitual-

mente fóra do centro de traballo, por exem-

plo comerciais, transportistas... e ás persoas 

con limitacións por horarios (quendas, redu-

cións de xornada, traballo a tempo parcial). 

Xa se citou anteriormente a especial atención 

que debe prestarse ás persoas que realizan 

teletraballo por posible illamento e falta de in-

tegración no colectivo traballador.

••  A información proveniente dos manuais de 

instrucións dos equipos e das fichas de da-

tos de seguridade dos produtos empregados 

recollerá as diferenzas en relación ao sexo 

identificadas por calquera fabricante respec-

to das medidas preventivas aplicables no uso 

dos seus equipos de traballo, substancia, 

preparado, compoñente, etc.

••  Informarase da disposición de EPI diferencia-

dos en función das condicións anatómicas e 

fisiolóxicas de homes e mulleres.

••  En cada centro de traballo informarase sobre 

os postos de traballo exentos de risco para 

mulleres embarazadas ou en período de lac-

tación, así como sobre as tarefas ou condi-

cións de traballo que poden supoñer un risco 

en función do sexo e/ou do estado dos ocu-

pantes dos mesmos.

••  Á hora de elaborar instrucións de traballo dé-

bese evitar tomar como exemplo que quen 

vai realizar a tarefa será un prototipo de home. 

Unha instrución é unha esixencia que debe 

poder abordar calquera persoa, polo que os 

requisitos manteranse en valores alcanzables 

igual por homes ca por mulleres.

••  Na información facilitada, tanto verbalmente 

como en soportes gráficos ou audiovisuais 

(carteis, sinais, folletos, vídeos...) evitaranse 

as mensaxes e imaxes que contribúan a per-

petuar estereotipos de xénero e coidarase o 

uso non sexista da linguaxe.

••  Incluiranse campañas informativas para pre-

vir e detectar situacións de acoso laboral, 

acoso sexual e acoso por razón de sexo no 

traballo, nas que se insistirá no compromiso 

da dirección de tolerancia cero ante o acoso 

sexual e por razón de sexo, e se exporán as 

medidas preventivas e o protocolo de actua-

ción en casos de acoso sexual e por razón 

de sexo.
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5.4.1. Cuestións para avaliar/valorar/analizar a integración da perspectiva de xénero

5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL

ACTIVIDADE
PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.4.
INFORMACIÓN 

AOS TRABA-

LLADORES E 

TRABALLADO-

RAS

• Individualízase a información que se vai facilitar sobre os 

riscos identificados na ER que lles afectan de forma diferente 

a homes e mulleres?

• Ao informar sobre as medidas de emerxencia, tense en 

conta ás persoas que poidan acceder ao centro de traballo 

cando cesa a actividade?

• Como lle chega a información ás persoas con escasa pre-

senza nos centros (traballo en clientela, teletraballo, activi-

dade comercial, transporte...) ou con limitacións por horarios 

(quendas, reducións de xornada, traballo a tempo parcial)?

• Compróbase se a información dos manuais de instrucións 

dos equipos e das fichas de datos de seguridade dos pro-

dutos empregados recolle diferenzas en relación ao sexo? 

Faise algo respecto diso?

• Infórmase da disposición de EPI diferenciados en función 

das condicións anatómicas e fisiolóxicas de homes e mulle-

res?

• Infórmase sobre os postos de traballo exentos de risco 

para mulleres embarazadas ou en período de lactación?
…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL

ACTIVIDADE
PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.4.
INFORMACIÓN 

AOS TRABA-

LLADORES E 

TRABALLADO-

RAS

• Na información facilitada, tanto verbalmente como en 

soportes gráficos ou audiovisuais (carteis, sinais, folletos, 

vídeos...), evítanse as mensaxes e imaxes que contribúan a 

perpetuar estereotipos de xénero e se coida o uso non sexis-

ta da linguaxe?

• Realizáronse ou tivéronse en conta campañas informativas 

para previr e detectar situacións de acoso laboral, acoso 

sexual e acoso por razón de sexo no traballo?

• Infórmase da importancia de que as persoas traballadoras 

dean a coñecer ao servizo médico as súas características e 

situación biolóxica?

• A información facilitada ten en conta as diferenzas de com-

portamento fronte ao risco de homes e mulleres?

• As instrucións de traballo elabóranse pensando tanto en 

homes coma en mulleres?

…
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5.5.
FORMACIÓN

A LPRL establece que a persoa empresaria, en cum-

primento do deber de protección, deberá garantir 

que cada persoa traballadora reciba unha formación 

teórica e práctica, suficiente e adecuada, en materia 

preventiva, tanto no momento da súa contratación 

-calquera que sexa a modalidade ou duración des-

ta- como cando se produzan cambios nas funcións 

que desempeñe ou cando se introduzan novas tec-

noloxías ou cambios nos equipos de traballo (art. 19).

 CUESTIÓNS A TER EN CONTA

••  É conveniente que a formación en PRL se in-

tegre no Plan Xeral de Formación da empre-

sa, o cal debería considerar individualmente 

as necesidades de cada persoa traballadora 

e preparar un perfil de formación en todos 

os ámbitos, de tal maneira que haxa un des-

envolvemento persoal/profesional continuo.

 

 Isto supón contemplar a perspectiva de xé-

nero nas sucesivas etapas de deseño, des-

envolvemento, seguimento e avaliación do 

Plan de Formación: diagnóstico de necesi-

dades, requisitos, contidos, prioridades, ca-

lendario...



89Pautas para a integración da perspectiva de xénero na prevención de riscos laborais

••  Da formación en PRL non se debe excluír 

a ninguén, independentemente da modali-

dade ou duración do contrato. As mulleres 

predominan no traballo a tempo parcial, 

polo que cabe pensar que a limitación ho-

raria supoña unha perda de oportunidades 

para acceder á formación dentro e fóra da 

empresa.

••  As enquisas realizadas ao persoal poden 

constituír un instrumento para obter infor-

mación sobre as necesidades que as per-

soas traballadoras identifican en canto á 

formación, debendo garantirse que as ditas 

enquisas chegan a todo o persoal, indepen-

dentemente de xornadas, quendas ou au-

sencias, e promover que se cumprimenten e 

que estean desagregadas por sexo.

••  As actividades formativas de PRL deben 

desenvolverse sempre en horario laboral e 

compatible cos distintos tipos de xornadas, 

respectando as medidas de conciliación (ou, 

na súa falta, noutras horas pero coa com-

pensación retributiva necesaria, xa que en 

realidade debe formar parte da propia activi-

dade laboral).

••  Os programas de formación deben incluír 

formación específica en igualdade, empe-

zando pola normativa que rexe en materia 

de igualdade e que non se coñece suficien-

temente, así como as axudas e subvencións 

que facilitan a igualdade de mulleres e ho-

mes no medio laboral (programas sociais, 

dereitos…).

••  Os cursos de formación e material didácti-

co dispoñible para a súa utilización dentro 

da organización deben evitar estereotipos 

de xénero e facer un uso non sexista da lin-

guaxe.

••  Os instrumentos de avaliación e seguimento 

da formación deberán incluír indicadores de 

xénero nas diferentes actividades formati-

vas, así como avaliar os cambios de actitude 

fronte aos principios de igualdade, non dis-

criminación ou condutas sexistas no ámbito 

laboral.
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••  Débeselle esixir á empresa formadora que 

acredite o seu compromiso coa igualdade 

mediante persoal con formación en igualda-

de, plans para a igualdade, etc.

••  A formación para os Delegados e Delegadas 

de Prevención deberá incorporar a perspec-

tiva de xénero.

 PLAN DE ACOLLIDA

 Toda persoa que se incorpore por primeira 

vez á empresa, independentemente do seu 

cargo ou condicións contractuais, debe re-

cibir unha formación de acollida na que se 

deberían impartir temas de carácter xeral, 

tales como:

••  Introducir aos novos traballadores e traba-

lladoras na cultura da empresa en PRL, de 

xeito que poidan adecuar as súas actitudes 

e comportamento conforme a pautas de ac-

ción seguras e saudables.

••  Destacar o compromiso da empresa coa 

non tolerancia diante de comportamentos 

ou actitudes discriminatorias, de acoso ou 

violencia -en particular ante o acoso sexual 

e o acoso por razón de sexo- e informar dos 

medios ou procedementos existentes na 

empresa para previr e afrontar estas situa-

cións.
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5.5.1. Cuestións para avaliar/valorar/analizar a integración da perspectiva de xénero

5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.5.
FORMACIÓN 

DOS TRABA-

LLADORES E 

TRABALLADO-

RAS

Formación

• Existe un Plan Xeral de Formación da empresa 

que contempla a formación en PRL?

• Que contidos se incluíron para a información e 

sensibilización con respecto ao xénero na for-

mación sobre prevención facilitada aos distintos 

colectivos da empresa acorde en cada caso co 

papel desempeñado en materia preventiva?

• Que formación en igualdade teñen as persoas 

que deseñan os programas formativos?

• Que formación en igualdade teñen as persoas 

encargadas de impartir a formación sobre pre-

vención?

• Realízanse enquisas sobre as necesidades de 

formación a todo o persoal? Foméntase que se 

cumprimenten? Están desagregadas por sexo?

• Como se ten en conta a situación de partida 

de cada persoa para que a formación sexa indi-

vidualizada?

• As actividades formativas de PRL desenvól-

vense sempre en horario laboral e compatible 

cos distintos tipos de xornadas, respectando as 

medidas de conciliación?

• Que contidos específicos en xénero e igualda-

de teñen os programas de formación?
…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.5.
FORMACIÓN 

DOS TRABA-

LLADORES E 

TRABALLADO-

RAS

Formación

• Como ten en conta a formación as diferenzas 

de comportamento fronte ao risco de homes e 

mulleres?

• Os cursos de formación e material didáctico 

evitan estereotipos de xénero e fan un uso non 

sexista da linguaxe?

• Cales son os indicadores de xénero para a 

avaliación e seguimento da formación?

• Avalíase a asistencia e aproveitamento da for-

mación por parte de homes e mulleres? Núme-

ro de horas de formación: ofertadas e recibidas, 

tipo de formación por persoa (H/M) e ano, grao 

de satisfacción...

• Esíxeselle á empresa formadora que acredite 

o seu compromiso coa igualdade?
…

…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.5.
FORMACIÓN 

DOS TRABA-

LLADORES E 

TRABALLADO-

RAS

Plan de 

acollida

• Toda persoa que se incorpore por primeira vez 

á empresa recibe unha formación de acollida? 

Contémplanse nela a cultura da empresa en 

PRL, as actitudes e comportamentos non dis-

criminatorios, seguros e saudables e as medi-

das para a igualdade existentes?

• Ante traballadores e traballadoras de novo 

ingreso destácase o compromiso da empresa 

coa non tolerancia diante de comportamentos 

ou actitudes discriminatorias, de acoso ou vio-

lencia -en particular ante o acoso sexual e o 

acoso por razón de sexo- e infórmase dos me-

dios ou procedementos existentes para previr e 

afrontar estas situacións?

• Celebráronse sesións de sensibilización ao 

persoal de novo ingreso?

…
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5.6. 
VIXILANCIA DA SAÚDE

A vixilancia da saúde consiste na recollida, a análise 

e a interpretación sistemática dos datos de saúde 

co fin de protexela, manter o bo estado do persoal e 

previr os danos relacionados co traballo.

A saúde das mulleres e homes é diferente e tamén 

desigual: diferente porque existen factores de tipo 

biolóxico que teñen distintas implicacións na saúde, 

desigual porque hai factores sociais que establecen 

diferenzas inxustas e evitables na saúde dos homes 

e as mulleres. (Borrell et al., 2004).

Os estudos actuais amosan a existencia de impor-

tantes desigualdades de xénero nos problemas de 

saúde relacionados co traballo (Campos–Serna J, et 

al., 2012). Entre outros, estes estudos identificaron 

as seguintes áreas:

1. Dores osteomusculares do membro superior.

2. Estrés.

3. Lesións por accidentes de traballo.

4. Enfermidades profesionais.
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Estas desigualdades poden ser modificadas pola 

clase social ocupacional e polo sector de actividade 

da empresa.

En saúde laboral, a análise de xénero como ferra-

menta propón estudar o patrón diferencial de en-

fermar en razón das diferenzas fisiolóxicas (sexo) e 

sociais (xénero) de homes e mulleres, considerando 

non só o ambiente laboral senón tamén o extralabo-

ral, e non só as consecuencias sobre a saúde bio-

lóxica senón tamén sobre a psicolóxica e social (Gro 

Harlem, 2002).

Esta análise require avaliar e interpretar de xeito ade-

cuado as exposicións no traballo, as implicacións 

das diferenzas de sexo -por exemplo a diferente vul-

nerabilidade a algúns químicos como praguicidas-, 

ou a distinta resposta ao risco ergonómico relacio-

nada coas diferenzas antropométricas e de xénero 

-por exemplo as diferenzas sociais entre homes e 

mulleres en categorías similares de ocupación- 

(Campos J, et al. 2011).

Con todo a diferenciación entre sexo (factores bio-

lóxicos) e xénero (factores sociais) non sempre é tan 

clara, xa que ambos os conceptos están relaciona-

dos entre eles e un pode condicionar ao outro (Bo-

rrell C, et al. 2015).

5.6.1. Perspectiva de xénero en saúde2

A análise de xénero propón como método observar 

e describir a realidade sempre por sexos, identifi-

cando as diferenzas por sexos e as desigualdades 

de xénero debidas a condicións sociais.

Este enfoque trata de determinar as desigualdades 

no estado de saúde. En primeiro lugar, a invisibilida-

de da morbilidade diferencial por sexos (Valls Llobet, 

C, et al., 2008). En segundo lugar, identificar rumbos 

de xénero na atención: atención diferente e errónea 

a cada sexo, con igual sintomatoloxía e diagnósti-

co (Ruiz Cantero, M, 2004). Tanto a invisibilidade da 

morbilidade diferencial coma os rumbos de xénero 

na atención débense á influencia de estereotipos de 

xénero activos na sociedade e no medio sanitario.

O paso previo imprescindible para aplicar un enfo-

que de xénero é contar con datos desagregados por 

sexos.

 CUESTIÓNS A TER EN CONTA

••  Descrición por sexos. Están dispoñibles os 

datos desagregados por sexos?

••  Identificar diferenzas por sexos. Son dife-

rentes, por sexos, a incidencia, prevalencia, 

mortalidade e letalidade das enfermidades?

2 Velasco, S. Recomendaciones para la práctica del enfoque de género en programas de salud. Observatorio de Saúde da Muller. Direc-
ción Xeral da Axencia de Calidade do Sistema Nacional de Saúde. Ministerio de Sanidade e Política Social. Madrid, 2008
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••  Identificar a morbilidade diferencial por 

sexo. Son enfermidades ou procesos que 

aparecen só nas mulleres? E só nos homes? 

Débense ás diferenzas biolóxicas entre am-

bos os sexos? As enfermidades ou proce-

sos que só padecen as mulleres, ou ben os 

homes, xeran necesidades específicas e di-

ferentes de atención?

••  Identificar necesidades específicas de mu-

lleres e de homes. Pode tratarse de distinta 

vulnerabilidade biolóxica Existen factores 

que afecten ou danen máis ás mulleres? E 

aos homes? Sábese que factores biolóxi-

cos as fan máis vulnerables? E aos homes? 

Diferenzas por momentos do ciclo vital. O 

proceso de saúde-enfermidade é debido ao 

momento do ciclo vital?

••  Identificar desigualdades de xénero no es-

tado de saúde. As diferenzas na forma de 

enfermar atopadas por sexos, son de xé-

nero? Débese a situacións de desvantaxe, 

discriminación ou de poder dun dos sexos 

sobre outro? Débense á forma de vida e aos 

papeis de xénero de home ou muller?

••  Identificar variabilidade na atención polo 

sexo de pacientes e persoal sanitario. Iden-

tificar rumbos, desigualdades e inequida-

des na atención. Consultan as mulleres e os 

homes coa mesma frecuencia polo mesmo 

motivo? Presentan as súas queixas e sín-

tomas de diferente maneira? As diferenzas 

débense a estereotipos de xénero que en-

cobren ou subestiman o que lles ocorre ás 

mulleres?
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5.6.2. Vixilancia da saúde

As experiencias e a investigación ao redor da vixi-

lancia da saúde sensible ao xénero, aínda que 

limitadas, van en aumento. Cabe citar as Notas Téc-

nicas de Prevención NTP 657 e NTP 658 editadas 

polo INSHT, onde se introduce a dimensión de xé-

nero na abordaxe dos trastornos músculo-esquelé-

ticos e se proporcionan pautas e recomendacións 

de actuación para as políticas e actividades preven-

tivas na empresa; tamén o documento “Detección 

da sobrecarga física desde a variable de xénero” 

presenta cuestionarios dirixidos á detección da so-

brecarga física das traballadoras co obxectivo de ir 

establecendo no día a día das empresas as pautas 

que permitan alertar da necesidade de estudos er-

gonómicos específicos.

5.6.2.1. Vixilancia individual da saúde

A vixilancia da saúde estará sometida a protocolos 

específicos ou outros medios existentes con res-

pecto aos factores de risco aos que estea exposta 

a persoa traballadora. Os protocolos actualmente 

existentes en vixilancia da saúde deberían ser revi-

sados co obxectivo de afondar na perspectiva de 

xénero.

Os ditos protocolos deberán avaliar e interpretar 

de forma adecuada as exposicións no traballo, as 

diferenzas de sexo (antropométricas, función endó-

crina, distribución da graxa corporal, etc.) e de xé-

nero (aínda en ocupacións similares). Por exemplo, 

os valores de referencia para colinesterasa que se 

recollen no protocolo de praguicidas deberían darse 

desagregados por sexo, xa que estes son menores 

nas mulleres ca nos homes, e aínda menores nas 

mulleres que toman anticonceptivos orais. (Campos 

J, et al. 2011).

As empresas e as súas organizacións preventivas 

deben ter presentes as cuestións que detallamos a 

seguir á hora de aplicar os protocolos, se ben, tal 

e como mencionamos anteriormente, algúns deles 

necesitarían ser revisados.
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 CUESTIÓNS A TER EN CONTA

••  Deberá terse en conta a protección da saú-

de reprodutiva tanto de homes como de mu-

lleres, examinando o ciclo reprodutivo máis 

aló das situacións de embarazo e lactación. 

En todos os postos de traballo deberase 

valorar se os riscos laborais poden afectar 

á saúde reprodutiva dos traballadores e tra-

balladoras, e evitar tamén a desprotección 

dos homes por permanecer expostos a eses 

axentes nocivos ou tóxicos.

••  Os exames de saúde incluirán, en todo caso, 

unha historia clínico-laboral, na que ademais 

dos datos de anamnese, exploración clínica 

e control biolóxico, así como estudos com-

plementarios en función dos riscos, debera-

se incorporar unha descrición detallada do 

posto de traballo (non baseada na denomi-

nación/cargo/categoría ocupacional senón 

na tarefa real), tempo de permanencia no 

mesmo, os riscos detectados e as medidas 

de prevención adoptadas.

 - No que concirne ao risco hixiénico, farase 

constar o contaminante e a vía de penetra-

ción, tendo en conta se a condición biolóxi-

ca pode influír na súa absorción e/ou distri-

bución do mesmo.

 - Debería recollerse, ademais, o tipo de con-

trato e a xornada (completa/parcial) co fin de 

detectar situacións de precariedade laboral 

que poidan supoñer un maior risco, pode 

haber desigualdades por turnicidade, xorna-

das laborais prolongadas (isto último dáse 

máis frecuentemente en traballadores ho-

mes); ou se se tomaron medidas de conci-

liación, por exemplo reducións de xornada, 

e analizar se se reduciu a carga de traballo 

de maneira proporcional.

••  É fundamental ter en conta os roles de xéne-

ro nas actividades extralaborais que poidan 

incrementar o risco de enfermidades (carga 

física, mental, descanso que poida conducir 

a déficits de atención, dobre xornada, etc.). 

Identificar signos temperáns de estrés.

••  É necesario, así mesmo, que o persoal sa-

nitario que desempeñe actividades de VST 

conte con coñecementos sobre a relación 

xénero/saúde e a aplicación do enfoque de 

xénero nas actividades de saúde laboral.
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5.6.2.2. Vixilancia colectiva da saúde

A Guía para a implantación da vixilancia colectiva 

por parte dos servizos de prevención, publicada por 

Osalan-Instituto Vasco de Seguridade e Saúde La-

borais, recolle orientacións para a incorporación da 

perspectiva de xénero. Como exemplo: “Recoller na 

historia clínico-laboral e nas enquisas ou estudos 

sobre o terreo, ademais da variable sexo, variables 

que expresen o xénero (sociodemográficas, traba-

llo produtivo, traballo reprodutivo, etc.) en ambos os 

sexos”.

Os resultados obtidos tras a análise epidemiolóxica 

terán como finalidade orientar e priorizar as activi-

dades preventivas da empresa, así como valorar a 

eficacia das accións preventivas levadas a cabo (se 

diminuíron as patoloxías na poboación traballadora).

 CUESTIÓNS A TER EN CONTA3

••  Á hora de deseñar os obxectivos e o conti-

do da vixilancia da saúde, téñense en conta 

as exposicións maioritarias nas mulleres, así 

como as diferenzas biolóxicas e as desigual-

dades sociais de xénero?

••  É importante poñer énfase non unicamente 

nas enfermidades profesionais senón tamén 

nas enfermidades relacionadas co traballo.

••  Os resultados colectivos da vixilancia epide-

miolóxica, preséntanse sempre por sexos e 

analízanse de forma completa e diferenciada?

••  Recóllense e analízanse datos de acciden-

te e enfermidade laboral desagregados por 

sexo?

••  Os datos diferencian non só homes de mu-

lleres senón tamén distinguen os diferentes 

postos (ocupacións) e quendas?

3 Ferramenta de apoio nº 10: Salud y riesgos laborales con perspectiva de género. Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.
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5.6.3. Cuestións para avaliar/valorar/analizar a integración da perspectiva de xénero

5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.6.
VIXILANCIA DA 

SAÚDE 

A respon-

der polo 

Servizo de 

Preven-

ción 

• O persoal sanitario do servizo de prevención, 

recibiu formación en igualdade e na relación xé-

nero-saúde? Indicar contido e número de horas.

• Identificouse nesgo de xénero (variabilidade 

na atención polo sexo de persoas traballadoras 

e persoal sanitario)?

Ex.: diferenzas en recoñecemento dos danos, 

notificación de sospeita de enfermidade profe-

sional, exames de saúde por reincorporación, 

estudo de persoal facultativo especialista, cam-

bios de posto...

• Tívose en conta a perspectiva de xénero na 

aplicación dos protocolos de vixilancia específi-

ca ou outros instrumentos?

Exemplo:

- No mesmo posto de traballo pode haber di-

ferenzas en tarefas, comportamentos fronte ao 

risco...

- Os valores límites ou límites biolóxicos de 

exposición están referidos a patrón masculino.
…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.6.
VIXILANCIA DA 

SAÚDE 

A respon-

der polo 

Servizo de 

Preven-

ción 

VIXILANCIA COLECTIVA

• Os resultados preséntanse sempre desagrega-

dos por sexo?

• Recóllense desagregados por sexo os datos 

de AT?

• Recóllense desagregados por sexo os datos 

de EP?

• Téñense en conta as enfermidades relaciona-

das co traballo?

• Os datos que se achegan establecen diferen-

zas, ademais de por sexo, por postos, tarefas e 

quendas de traballo?

• Crúzanse con outras variables relevantes, por 

exemplo a idade?

CONTIDO DA HISTORIA CLÍNICO-LABORAL

• A historia-clínico laboral contén unha descri-

ción detallada do posto de traballo atendendo 

ás tarefas reais?

• A historia clínico-laboral, recolle o tipo de con-

trato e a xornada?

• A historia clínico-laboral identifica se as redu-

cións de xornada van acompañadas de redu-

ción proporcional da carga de traballo?
…

…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.6.
VIXILANCIA DA 

SAÚDE 

A respon-

der polo 

Servizo de 

Preven-

ción 

• En relación ao risco químico, faise constar a 

vía de penetración?

• En relación ao risco químico, faise constar se 

o estado biolóxico pode afectar á súa absorción 

ou distribución?

• En relación ao risco químico, faise constar se 

é disruptor endócrino?

• En relación aos riscos ergonómicos téñense 

en conta as diferenzas biolóxicas? Diferenzas 

antropométricas?

• Detéctanse máis problemas de saúde en mu-

lleres ca en homes?

• Existen diferentes problemas de saúde entre 

mulleres e homes no mesmo posto de traballo?

• Téñense en conta os roles de xénero nas ac-

tividades extralaborais que poidan ter impacto 

na saúde? (exposicións adicionais). Dobre xor-

nada, posibles efectos aditivos por produtos de 

uso doméstico...

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

• Os obxectivos e contidos da vixilancia da 

saúde planificada, fan referencia ás diferenzas 

biolóxicas de mulleres e homes?
…

…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL ACTIVIDADE PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.6.
VIXILANCIA DA 

SAÚDE 

A respon-

der polo 

Servizo de 

Preven-

ción 

• Preséntanse análises de grupos concretos de 

homes e mulleres en función da idade, pato-

loxías previas, tratamentos médicos...?

• Tivéronse en conta exposicións que sexan 

maioritarias en mulleres?

• Como se tivo en conta a protección da saúde 

reprodutiva tanto de homes como de mulleres? 

Examínase o ciclo reprodutivo máis alá das 

situacións de embarazo e lactación?

A respon-

der pola 

empresa

• Como se teñen en conta os resultados da vixi-

lancia colectiva para a planificación preventiva?

• Infórmase da importancia de que as persoas 

traballadoras dean a coñecer ao servizo médico 

as súas características e situación biolóxica?

• Ofrécese a vixilancia da saúde a todas as per-

soas traballadoras sexa cal for o tipo de horario, 

modalidade de traballo e tipo de contrato?

• Ofrécense por igual a traballadoras e traballa-

dores exames de saúde iniciais, periódicos e de 

retorno tras unha baixa prolongada por motivo 

de saúde?

• Os exames de saúde realízanse dentro do 

horario laboral?
…

…
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5.7. 
ADQUISICIÓN E POSTA Á DISPOSICIÓN 

DE EQUIPOS, PRODUTOS, 

MEDIOS DE PROTECCIÓN

É un deber da persoa empresaria “adaptar o traballo 

á persoa, en particular no que respecta á concep-

ción dos postos de traballo, así como á elección dos 

equipos e os métodos de traballo e de produción”.

As adquisicións da empresa poden constituír unha 

fonte de riscos se ao realizalas non se teñen en con-

ta criterios de seguridade e saúde laborais con pers-

pectiva de xénero.

O concepto “adquisicións” é aplicable a todos os 

supostos nos que a empresa procura bens materiais 

a través de terceiros e os pon ao dispor dos traba-

lladores e traballadoras. En concreto refírese aos 

diferentes elementos presentes nunha situación de 

traballo:
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•   Deseño, proxecto, construción e/ou modifi-

cación de lugares e contornas de traballo.

•   Deseño, proxecto e montaxe de instala-

cións, ou modificacións das existentes.

•   Compra ou aluguer de maquinaria, ferra-

mentas, vehículos, equipos de traballo e 

equipos de protección colectiva e individual.

•   Adquisición de materiais, produtos ou pre-

parados.

•   Deseño de contornas virtuais, software, 

hardware e tecnoloxías da comunicación.

A adquisición de bens na empresa comprende unha 

serie de pasos, en todos os que debe contemplarse 

a prevención de riscos laborais con perspectiva de 

xénero.

 CUESTIÓNS A TER EN CONTA

••  Previamente á adquisición, cómpre identifi-

car as necesidades que ten que cubrir e os 

requisitos que debe cumprir o ben que se 

adquira, atendendo aos principios da acción 

preventiva.

Artigo 15. LPRL. Principios da acción preventiva.

a)  Evitar os riscos.

b)  Avaliar os riscos que non se poidan evitar.

c)  Combater os riscos na súa orixe.

d)  Adaptar o traballo á persoa, en particular no 

que respecta á concepción dos postos de 

traballo, así como á elección dos equipos e 

os métodos de traballo e produción, co fin 

de atenuar o traballo monótono e repetitivo 

e de reducir os efectos do mesmo na saúde.

e)  Ter en conta a evolución da técnica.

f)  Substituír o perigoso por aquilo que entrañe 

pouco ou ningún perigo.

g)  Planificar a prevención, buscando un 

conxunto coherente que integre nela a téc-

nica, a organización e as condicións do tra-

ballo, así como as relacións sociais e a in-

fluencia dos factores ambientais no traballo.

h)  Adoptar medidas que antepoñan a protec-

ción colectiva á individual.

i)  Dar as debidas instrucións aos traballadores 

e traballadoras.
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••  Preguntarse se as necesidades dos homes 

e as mulleres acerca do lugar/contorna/

equipo/produto a adquirir son as mesmas, 

así como se existen diferentes requisitos se-

gundo o sexo da persoa usuaria do mesmo 

e, no seu caso, identificar e atender esas di-

ferenzas.

••  Ter en conta na análise as características 

das persoas que van utilizar (ou poderían 

chegar a utilizar) estes equipos ou contornas 

nas que o farán.

 Así, as dimensións antropométricas supo-

ñen un aspecto importante para deseñar 

lugares de traballo ou instalacións, para 

escoller máquinas ou equipos de traballo e 

para elixir medidas de protección colectivas. 

Parámetros como a forza física necesaria, as 

dimensións e accesibilidade de mandos, a 

agudeza visual requirida, etc. están moi rela-

cionados coas características das persoas e 

algúns deles presentan diferenzas entre ho-

mes e mulleres, polo menos na maioría dos 

percentís.

A modo de indicación xeral, o peso máximo que se 

recomenda non exceder (en condicións ideais de 

manipulación) é de 25 kg. Con todo, se a poboación 

exposta son mulleres, persoas traballadoras novas 

ou maiores, ou se se quere protexer á maioría da 

poboación, non se deberían manexar cargas supe-

riores a 15 kg (o que supón reducir os 25 kg de refe-

rencia multiplicando por un factor de corrección de 

0,6). (Guía Técnica para a avaliación e prevención 

dos riscos relativos á manipulación manual de car-

gas. INSHT, 2009).

••  Considerar, no deseño de postos, criterios 

para facilitar a accesibilidade á contorna 

axudará a que os postos sexan máis ade-

cuados á persoa e, por tanto, contribuirán a 

integrar a perspectiva de xénero.

••  Respecto a instalacións, vehículos, máqui-

nas e equipos de traballo:

 - Facer unha listaxe de persoas que terán 

que acceder ás distintas máquinas, equipos 

e vehículos, tanto para a súa utilización nor-

mal, como para o seu mantemento, repara-
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ción ou limpeza. Deben identificarse as res-

tricións ou adaptacións para estas persoas 

tendo en conta as súas características ou 

estado de saúde.

 - Entre varios equipos ou produtos que cum-

pren coa normativa, escoller o máis adecua-

do con criterios de prevención e aplicando 

a perspectiva de xénero. Debe facerse unha 

comparación daqueles parámetros que in-

cidan na seguridade e na saúde, optando 

polos de menor risco (ruído nas máquinas, 

toxicidade nos produtos...).

••  Para adquirir materiais, produtos ou prepa-

rados:

 - Obter da ficha de datos de seguridade e 

da etiqueta as indicacións de perigo H e os 

consellos de prudencia P, analizando o seu 

impacto diferencial en mulleres e homes.

 - Estudar as vías de entrada do produto ao 

organismo e os seus efectos na saúde, así 

como as posibles diferenzas entre homes e 

mulleres.

 - Considerar aspectos relacionados coa ma-

nipulación, transvasamento, carga, mestura, 

aplicación, considerando as características 

das persoas e a necesidade de medios téc-

nicos ou organizativos que axuden a realizar 

esas tarefas.

••  Unha vez adquirido o ben material, realizar a 

avaliación de riscos:

 - Solicitar dos fabricantes ou subministrado-

res as especificacións técnicas que permi-

tan coñecer os riscos para os homes e as 

mulleres do que se vaia adquirir e as medi-

das preventivas ou consellos de prudencia 

correspondentes.

 - Identificar se hai algunha restrición para o 

uso (persoas de especial sensibilidade, me-

nores, embarazo ou lactación...).

 - Planificar a vixilancia da saúde atendendo 

ás características do produto e da persoa.

 - Elaborar a listaxe de postos exentos de ris-

co para o embarazo e a lactación ou para a 

saúde reprodutiva.
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••  Propoñer e implantar medidas preventivas: 

información ás persoas usuarias, procede-

mentos, formación, autorización, vixilancia 

da saúde, adaptacións...

 - Analizar se os procedementos ou instrucións 

de uso son aplicables a mulleres e homes.

 - Comprobar que a información e a docu-

mentación que se lles entrega ás persoas 

traballadoras ten en conta as posibles dife-

renzas entre os homes e as mulleres no uso, 

os riscos e as consecuencias dos mesmos, 

así como que está realizada con uso non se-

xista da linguaxe e evitando estereotipos de 

xénero.

 

 - Valorar se hai que introducir medidas de 

control sobre o produto, equipo, etc. ou so-

bre os seus efectos na saúde das persoas 

(diferentes para os homes e as mulleres).

••  Equipos de protección colectiva e individual:

 Especial importancia ten considerar as ca-

racterísticas das persoas para elixir as súas 

EPI. De feito, o art. 5 do RD 773/1997, sobre 

as condicións que deben reunir os EPI, indi-

ca que estes equipos teñen que “ter en con-

ta as condicións anatómicas e fisiolóxicas e 

o estado de saúde das persoas traballado-

ras” e “adecuarse á persoa portadora, tras 

os axustes necesarios”.

 O ideal para conseguir isto é contar coa 

participación das persoas destinatarias 

dos EPI á hora de escollelos. Garantindo a 

protección fronte ao risco para o que están 

previstos, cada traballador ou traballadora 

debe opinar sobre o equipo máis adecuado 

para el ou ela, recibindo previamente a in-

formación suficiente para poder emitir o seu 

parecer.
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5.7.1. Cuestións para avaliar/valorar/analizar a integración da perspectiva de xénero

5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL

ACTIVIDADE
PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.7.
ADQUISICIÓN 

E POSTA AO 

DISPOR DE 

EQUIPOS, 

PRODUTOS, 

MEDIOS DE 

PROTECCIÓN

• De que maneira se teñen en conta as diferenzas entre mu-

lleres e homes no produto/equipo/ servizo a adquirir?

• Disponse dunha listaxe de persoas que deben acceder ás 

distintas máquinas, equipos e vehículos, tanto para utiliza-

ción normal como para mantemento, reparación ou limpeza?

• Están identificadas as restricións ou adaptacións para estas 

persoas segundo as súas características ou estado de saú-

de?

• Obtivéronse da ficha de datos de seguridade e a etiqueta 

dos produtos as indicacións de perigo H e consellos de pru-

dencia P, analizando o seu impacto diferencial en mulleres e 

homes?

• Estudáronse as vías de entrada do produto ao organismo 

e os seus efectos na saúde, e as posibles diferenzas entre 

homes e mulleres?

• Revísase a listaxe de postos exentos de risco para o em-

barazo e a lactación ou para a saúde reprodutiva ante cada 

nova adquisición?
…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL

ACTIVIDADE
PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.7.
ADQUISICIÓN 

E POSTA AO 

DISPOR DE 

EQUIPOS, 

PRODUTOS, 

MEDIOS DE 

PROTECCIÓN

• Considéranse aspectos relacionados coa manipulación, 

transvasamento, carga, mestura, aplicación, tendo en conta 

as características das persoas e as diferenzas por sexo?

• Solicítaselles ás empresas fabricantes ou subministradoras 

as especificacións técnicas para coñecer os riscos para os 

homes e as mulleres do que se vaia adquirir e as medidas 

preventivas correspondentes?

• Estúdase se hai algunha restrición para o seu uso?

• Analízase se os procedementos ou instrucións de uso son 

aplicables por mulleres e homes?

• Cómpre introducir medidas de control sobre o produto, 

equipo, etc. ou sobre os seus efectos na saúde das persoas 

diferentes para os homes e as mulleres?

• Á hora de elixir os EPI, téñense en conta as condicións 

anatómicas e fisiolóxicas e o estado de saúde das persoas 

traballadoras? Fanse os axustes necesarios para adecualos 

á persoa portadora?

…
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5.8. 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

EMPRESARIAIS

A concorrencia de persoas traballadoras de varias 

empresas nun centro de traballo pode provocar que 

determinados riscos inherentes ás respectivas acti-

vidades se agraven ou que xurdan novos riscos. É 

necesario garantir a seguridade e a saúde das per-

soas traballadoras propias, contratadas ou conco-

rrentes.

 CUESTIÓNS A TER EN CONTA

••  Entre os criterios de selección de empresas 

contratistas ou provedoras de servizos, ade-

mais de valorar o nivel de efectividade da 

integración da prevención de riscos laborais 

na xestión da empresa, cabe primar ás em-

presas que teñan implantadas medidas para 

a igualdade e que acrediten a súa actividade 

destinada a incidir positivamente na igualda-

de de mulleres e homes a través da mellora 

na xestión das persoas na organización.

 Pode contemplarse, á hora de solicitar as ofer-

tas ou redactar os pregos de condicións no 

caso de administracións públicas, o feito de 

que os traballos a realizar ou servizos a prestar 

se enfoquen con perspectiva de xénero.
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 Así mesmo, que a empresa incorpore a pers-

pectiva de xénero na súa xestión preventiva 

pode ser un aspecto a valorar positivamente.

••  A identificación de perigos e avaliación de 

riscos específica dos traballos a realizar 

debe facerse con perspectiva de xénero, 

considerando, por exemplo, as restricións 

das tarefas en situacións de embarazo, lac-

tación, idade ou especial sensibilidade; as 

esixencias físicas do traballo, os lugares 

nos que debe realizarse e a súa adecuación 

a persoas dos distintos sexos; os aspectos 

organizativos que poidan influír positiva ou 

negativamente na igualdade de mulleres e 

homes, os factores psicosociais asociados 

a un posible clima “sexista”, a eventualidade 

de violencia interna ou externa, a posibilida-

de de acoso sexual ou por razón de sexo, 

etc.

••  As medidas preventivas achegadas polas 

empresas concorrentes, especialmente a 

titular ou principal, deben incorporar así 

mesmo a perspectiva de xénero. Esta de-

berá terse en conta na selección e emprego 

de equipos de traballo e de protección, nos 

procedementos ou instrucións, nas condi-

cións organizativas, etc.

 Unha empresa que integra a perspectiva de 

xénero nos seus procedementos –por exem-

plo o de adquisición e posta ao dispor das 

persoas traballadoras de equipos de traba-

llo e de protección– debería esixir o mesmo 

cando o seu persoal vai recibir eses equipos 

doutras empresas, e proceder de igual ma-

neira respecto ás condicións organizativas.

 Non debe rebaixarse o nivel de protección, 

incluída a protección fronte á discriminación 

ou o acoso sexual ou por razón de sexo polo 

feito de que o persoal non sexa propio ou 

desenvolva o seu labor nun centro de traba-

llo alleo.

••  A información e, no seu caso, a formación ás 

persoas traballadoras, propias e alleas, so-
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bre os aspectos de prevención pertinentes 

relacionados cos traballos a executar deben 

facer un uso non sexista da linguaxe e, ade-

mais de referirse aos riscos e medidas pre-

ventivas, poden conter os principios e valo-

res da empresa, que deben ser respectados 

polo persoal das empresas concorrentes, 

entre os que poden atoparse a igualdade 

de mulleres e homes, a non tolerancia ante 

condutas discriminatorias ou acoso e os 

protocolos ou pautas a seguir de producirse 

ou coñecerse algún caso.

 As empresas deben constatar que o persoal 

recibiu a información sobre prevención e 

igualdade, e que dita información foi com-

prendida e se pon en práctica.

••  No que respecta á supervisión e vixilancia da 

aplicación das medidas de prevención e do 

respecto das normas e instrucións de traba-

llo, a empresa responsable de levala a cabo, 

tanto como provedora do servizo, executo-

ra do traballo ou como empresa contratista 

principal, debe incorporar a perspectiva de 

xénero, seguindo para iso as pautas ofreci-

das en canto ao seguimento da eficacia da 

acción preventiva (punto 5.3.3).

••  A determinación dos medios de coordina-

ción máis axeitados para unha situación 

de concorrencia vai depender de factores 

como a actividade a desenvolver e o nivel de 

risco, influíndo así mesmo o número e tama-

ño das empresas e as súas estruturas, xunto 

coa duración da concorrencia e a organiza-

ción do traballo. A selección de medios de 

coordinación debe favorecer o equilibrio e a 

igualdade entre mulleres e homes.

••  A empresa debe facer pedagoxía entre o res-

to de empresas concorrentes, demostrando 

que a igualdade entre mulleres e homes é 

unha das súas prioridades, así como que 

esixe e valora que a súa clientela, contratas 

e entidades provedoras de servizos incorpo-

ren a perspectiva de xénero á súa xestión 

preventiva.
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5.8.1. Cuestións para avaliar/valorar/analizar a integración da perspectiva de xénero

5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL

ACTIVIDADE
PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.8.
COORDI-

NACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

EMPRESA-

RIAIS 

• Para a selección de empresas contratistas ou provedoras 

de servizos, como se valora que teñan implantadas medidas 

para a igualdade de mulleres e homes?

• As empresas concorrentes realizan a identificación de peri-

gos e a avaliación de riscos específica dos traballos a realizar 

con perspectiva de xénero?

• Analízase se as medidas preventivas achegadas polas 

empresas concorrentes, especialmente a titular ou principal, 

incorporan a perspectiva de xénero?

• A información e, no seu caso, formación, derivada da coor-

dinación de actividades:

- Fai un uso non sexista da linguaxe?

- Contempla principios e valores de igualdade de mulleres 

e homes, non tolerancia ante condutas discriminatorias ou 

acoso, e os protocolos ou pautas a seguir, de producirse ou 

coñecerse algún caso?

• Constátase que o persoal recibiu a información sobre pre-

vención e igualdade?

• A supervisión e vixilancia das medidas de prevención a 

aplicar, realízase incorporando a perspectiva de xénero? (Ver 

no pto. 5.3.4 as preguntas asociadas á eficacia da acción 

preventiva).

• Como lles amosa a empresa ao resto de empresas conco-

rrentes que a igualdade entre mulleres e homes é unha das 

súas prioridades?
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5.9. 
CONTRATACIÓN DE PERSOAL OU CAMBIO DE 

POSTO DE TRABALLO

No ámbito da empresa é frecuente a contratación 

de persoal ou o cambio de posto das persoas traba-

lladoras para cubrir vacantes, por promoción profe-

sional ou por novas necesidades asociadas ás mo-

dificacións dos procesos de traballo. Cando unha 

persoa se vai incorporar a un posto novo débense 

xestionar as actividades de prevención de riscos la-

borais para garantir que vai desenvolver o seu traba-

llo con seguridade e saúde.

Segundo os principios que rexen a acción preventi-

va (art. 15 da LPRL), a persoa empresaria debe:

•   Adaptar o traballo á persoa, en particular 

no que respecta ao deseño dos lugares e 

postos de traballo, así como á elección dos 

equipos, os métodos de traballo e a organi-

zación do mesmo.

•   Darlles as debidas instrucións ás persoas 

traballadoras.

•   Tomar en consideración as capacidades 

profesionais das persoas traballadoras en 

materia de seguridade e de saúde no mo-

mento de encomendarlles as tarefas.

•   Adoptar as medidas necesarias para ga-

rantir que só as persoas traballadoras que 

recibisen información abonda e adecuada 

poidan acceder ás zonas de risco grave e 

específico.
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 CUESTIÓNS A TER EN CONTA

••  É necesario realizar un diagnóstico sobre a 

situación de mulleres e homes na empresa 

en canto a selección e contratación, pro-

moción, política salarial, medidas de conci-

liación, etc. E, se tras o diagnóstico se de-

tectan situacións de desigualdade, débese 

analizar se as ditas situacións constitúen 

un factor de risco e, se procede, adoptar as 

medidas oportunas.

 - Ofrecer modalidades de contratación que 

proporcionen estabilidade, xa que as conti-

nuas rotacións ou cambios de posto impi-

den que as persoas traballadoras se familia-

ricen coas tarefas, equipos, procedementos, 

e que coñezan o suficiente os riscos e as 

medidas de prevención.

 - Posibilitar a flexibilidade nas xornadas e 

horarios para permitirlles ás persoas conci-

liar a súa vida laboral e persoal, e para acce-

der ás actividades de prevención.

 - Deseñar os postos de xeito que faciliten ao 

traballador ou traballadora a aprendizaxe, a 

promoción e o desenvolvemento profesional 

e persoal.

 - Sistematizar e estruturar de forma transpa-

rente todo o proceso de selección e promo-

ción e cada unha das súas fases, instrumen-

tos e elementos. En ningún caso o proceso 

de selección será discriminatorio nin estará 

suxeito a intereses de favor. Por iso deberá 

aterse a criterios obxectivos debidamente 

contrastados.

 - Identificar os requisitos para a ocupación 

do posto, tanto capacidade psicofísica 

como cualificación profesional necesaria da 

persoa candidata para desenvolver o traba-

llo, así como as medidas asociadas a algun-

ha especial sensibilidade a determinados 

riscos.
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••  Entre os posibles criterios de selección das 

persoas para cubrir postos de traballo da 

empresa poderían estar os seguintes:

 - Fomentar a cultura e os valores de igualda-

de, primando a formación, coñecementos, 

experiencia, interese ou actitude das per-

soas candidatas respecto a este tema.

 - Lograr unha presenza equilibrada de mulleres 

e homes nos distintos ámbitos de toma de de-

cisións, atendendo en calquera caso á repre-

sentación proporcional de mulleres e homes 

na entidade. É desexable que haxa equilibrio 

entre mulleres e homes tamén en centros de 

traballo, departamentos, equipos ou unidades 

funcionais, sempre considerando a proporción 

de mulleres e homes con formación e expe-

riencia nas disciplinas requiridas pola empresa.

 - Favorecer as relacións sociais de persoas 

traballadoras da empresa, romper dinámi-

cas, evitar discriminacións.

••  Os riscos do posto de traballo deben estar 

avaliados con perspectiva de xénero e iden-

tificadas/planificadas/implantadas as medi-

das preventivas fronte a eles.

 - Se o posto non se atopa avaliado con pers-

pectiva de xénero, ou se se van incluír novas 

tarefas no posto ou cambios nas condicións 

de traballo que varíen os riscos, deberá co-

municárselle á organización preventiva para 

que se proceda a realizar a avaliación do 

posto novo ou revisión do existente. Entre 

as condicións a considerar deben atoparse 

aspectos organizativos que teñan impacto 

nas relacións sociais e nas interaccións en-

tre o traballo e a vida privada. 

 - En relación coas condicións psicofísicas, 

terase en conta a posible pertenza da per-

soa candidata a colectivos específicos es-

pecialmente sensibles a determinados ris-

cos, prestando particular atención a aquelas 

persoas traballadoras novas, de idade avan-
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zada ou que teñan recoñecida a situación de 

discapacidade física, psíquica ou sensorial.

 

 - No caso das mulleres en situación de em-

barazo, lactación ou parto recente, deberá 

evitarse a exposición destas traballadoras a 

axentes, procedementos ou condicións de 

traballo que poidan influír negativamente na 

súa saúde ou na do feto, adoptándose as 

medidas necesarias para tal efecto.

••  Para a selección da persoa, é importante 

tamén considerar aspectos da personalida-

de do candidato ou candidata que poden 

ser determinantes por aliñarse coa cultura 

relativa á organización da empresa e ser co-

herentes cos seus valores, por exemplo, de 

igualdade.

••  Acollida-Adestramento no posto de traballo.

 É conveniente que nas primeiras xornadas 

de traballo a persoa traballadora reciba no-

cións das tarefas a realizar así como infor-

mación sobre comportamentos prohibidos 

ou inadecuados, remarcándolle a importan-

cia de realizar o traballo de maneira segura, 

e tamén de manter actitudes de respecto.

 O obxectivo é que a persoa traballadora per-

ciba que a prevención de riscos laborais é 

un aspecto importante, que se toma en serio 

por parte da organización, e que a cultura da 

empresa favorece a igualdade entre mulle-

res e homes, promove un clima de bo trato 

cara as mulleres e que non tolera as condu-

tas violentas ou discriminatorias.

A ausencia de procedementos claros en selección, 

promoción, conciliación e transparencia na política 

salarial poden tamén constituír factores de risco psi-

cosocial que lles afecten ás mulleres en maior me-

dida.
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5.9.1. Cuestións para avaliar/valorar/analizar a integración da perspectiva de xénero

5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL

ACTIVIDADE
PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.9.
CONTRATA-

CIÓN DE PER-

SOAL OU CAM-

BIO DE POSTO 

DE TRABALLO

• Analízanse as rotacións do persoal entre distintos postos 

de traballo? Estas situacións son semellantes para mulleres e 

homes? Danse coa mesma frecuencia ou proporción?

• Existe flexibilidade nas xornadas e horarios que lles permita 

ás persoas conciliar a súa vida laboral e persoal e, ao tempo, 

acceder ás actividades de prevención?

• Deséñanse os postos de maneira tal que se lle faciliten ao 

traballador ou traballadora a aprendizaxe, a promoción e o 

desenvolvemento profesional e persoal?

Analizar se ocorre o mesmo nos postos con máis concentra-

ción de mulleres (feminizados) e nos de maior concentración 

de homes (masculinizados).

• Como se garante que o proceso de selección e promoción 

estea sistematizado e estruturado de forma transparente en 

cada unha das súas fases e suxeito a criterios obxectivos 

sen nesgos de xénero?

• Como se valora a formación, coñecementos, experiencia, 

interese ou actitude das persoas candidatas respecto á 

igualdade?
…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL

ACTIVIDADE
PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.9.
CONTRATA-

CIÓN DE PER-

SOAL OU CAM-

BIO DE POSTO 

DE TRABALLO

• Como se promove unha presenza equilibrada de mulleres e 

homes nos distintos ámbitos de toma de decisións, centros 

de traballo, departamentos, equipos ou unidades funcionais?

• Como se favorecen as relacións sociais de persoas traba-

lladoras da empresa, rompendo dinámicas e evitando discri-

minacións?

• A incorporación dunha persoa a un posto de traballo co-

munícaselle á organización preventiva para que se proceda a 

realizar ou revisar a avaliación do posto con perspectiva de 

xénero?

• Como se ten en conta a posible pertenza da persoa can-

didata a colectivos específicos especialmente sensibles a 

determinados riscos?

• Adóptanse as medidas pertinentes no caso das mulleres en 

situación de embarazo, lactación ou parto recente?
…

…
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5.10.
NOTIFICACIÓN E 

INVESTIGACIÓN DE DANOS PARA A SAÚDE

No artigo 16.3 da LPRL establécese que, cando se 

produciu un dano para a saúde das persoas traballa-

doras ou cando, con ocasión da vixilancia da saúde 

prevista no artigo 22, aparezan indicios de que as me-

didas de prevención resultan insuficientes, a persoa 

empresaria levará a cabo unha investigación respecto 

diso, a fin de detectar as causas destes feitos.

A investigación do suceso posible causante do dano 

é unha valiosa fonte de información para coñecer 

que foi o que fallou na cadea preventiva da organi-

zación e adoptar medidas para emendar as deficien-

cias. A investigación dos sucesos podería contribuír, 

tamén, a evidenciar casos de vulnerabilidade por 

situacións persoais (inmigrantes, persoas discrimi-

nadas, vítimas de violencia de xénero) ou polo tipo 

de traballo.

 CUESTIÓNS A TER EN CONTA

••  Este procedemento é aplicable a todos os 

danos á saúde ocasionados con motivo do 

traballo, incluíndo aquelas patoloxías que 

non cumpren os criterios de EP, é dicir, non 

están incluídas no cadro de enfermidades 

profesionais, pero cuxa orixe pode ser labo-

ral. Isto ten moita importancia, xa que a súa 

consideración contribúe a visibilizar e cuan-

tificar patoloxías que non se investigaron 
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como profesionais pero que se cadra nun 

futuro puidesen incluírse no cadro, e que en 

moitos casos lles afectan maioritariamente 

ás mulleres.

••  En canto aos accidentes de traballo, non se 

deben esquecer os denominados in itinere, 

ocorridos nos desprazamentos para ir ou 

volver do traballo. Os datos sobre acciden-

tes revelan que as mulleres se accidentan 

máis cós homes nos traxectos in itinere des-

prazándose a pé ou utilizando un transporte 

público e tiveron máis caídas, escorregadas, 

tropezóns, movementos non coordinados, 

a diferenza dos homes que se desprazaban 

co coche particular e perderon o control do 

vehículo.

••  Debe facerse unha descrición exhaustiva e 

recollida de datos dos procesos responsa-

bles do dano na saúde, caracterizando todos 

os aspectos implicados no suceso: equipos 

de traballo, axentes químicos, físicos ou bio-

lóxicos, procedementos, condicións organi-

zativas, medios de protección, formación 

das persoas, etc. Deben considerarse cues-

tións aparentemente non relacionadas co 

accidente, pero que puideron influír na súa 

materialización, como son a relación laboral 

coa empresa, o tipo de contrato, variables 

sociodemográficas, nexos entre a vida per-

soal e laboral, dobre presenza, conciliación 

da vida laboral e familiar, características in-

dividuais e situación das persoas...

 (Algúns autores e autoras suxiren que o tipo 

de contrato é un parámetro que determina a 

calidade das condicións de traballo e conci-

liación).

••  Á hora de investigar as causas do dano e 

determinar os fallos na cadea de prevención 

é prioritario analizar todas as variables, mes-

mo as que aparentemente non provocasen 

o suceso. Xa se mencionou anteriormente 

que no mesmo posto de traballo a exposi-
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ción a riscos pode ser diferente en homes 

e mulleres; por exemplo, as mulleres teñen, 

nunha medida significativamente maior cós 

homes, menos autonomía para establecer o 

ritmo de traballo ou a distribución ou dura-

ción das pausas (VII Enquisa de Condicións 

de Traballo 2011. INSHT).

 A visión das persoas con formación en 

igualdade pode enriquecer a investigación, 

achegando un enfoque de xénero.

O coñecemento dos sucesos deberá sustentarse 

nunha análise das diferenzas entre os homes e as 

mulleres en canto a características laborais e pro-

fesionais.

••  Debe traballarse para incrementar a cultura 

preventiva das persoas traballadoras que eli-

mine os comportamentos “de risco” aos que, 

aparentemente, os homes son máis proclives.

 É un feito que os homes sofren a maioría de 

accidentes graves e mortais. Isto pódese 

atribuír en parte a que eles traballan maio-

ritariamente nos sectores e actividades de 

maior risco, pero tamén podería explicarse 

pola teoría de que os homes asumen com-

portamentos de risco en maior medida cás 

mulleres, exposta, entre outros, por Luis Bo-

nino (Masculinidad, salud y sistema sanitario 

–el caso de la violencia masculina-. 2002) e 

Emakunde (Los hombres, la igualdad y las 

nuevas masculinidades. Ander Bergara, Jo-

setxu Riviere, Ritxar Bacete; 2008)).

••  A investigación realizada debe documen-

tarse nun informe no que se reflectirán a 

descrición do suceso, as súas causas e as 

medidas preventivas propostas. Facilítase 

como anexo un modelo de informe de inves-

tigación, incluíndo algunhas das cuestións 

mencionadas.
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5.10.1. Cuestións para avaliar/valorar/analizar a integración da perspectiva de xénero

5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL

ACTIVIDADE
PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.10.
NOTIFICACIÓN 

E INVESTIGA-

CIÓN DE DA-

NOS PARA A 

SAÚDE 

• Notifícanse todos os danos á saúde desagregados por 

sexo? Enfermidades profesionais, accidentes de traballo, 

enfermidades relacionadas co traballo que non cumpren os 

criterios de EP, accidentes in itinere, accidentes en misión, 

accidentes non traumáticos.

• Na investigación de danos, 

recóllense datos sobre:

- Data de ingreso e antigüi-

dade no posto.

- Tipo de xornada (continua, 

partida, parcial, completa…).

- Se existe turnicidade, e de 

que tipo.

- Medidas de conciliación 

familiar.

- Persoas ao seu cargo.

- Se desenvolve a súa profe-

sión no centro de traballo ou 

realiza teletraballo e con que 

distribución horaria.
…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL

ACTIVIDADE
PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.10.
NOTIFICACIÓN 

E INVESTIGA-

CIÓN DE DA-

NOS PARA A 

SAÚDE

• Analízanse as seguintes 

condicións de traballo rela-

cionadas co dano:

- Se o deseño do lugar e o 

posto de traballo está adap-

tado á persoa que sufriu o 

dano.

- Se os equipos de traballo 

e medios auxiliares cumpren 

cos requisitos establecidos 

pola normativa, e se se leva 

a cabo un adecuado mante-

mento.

- Se o proceso de traballo 

está establecido e é coñe-

cido polas persoas traballa-

doras.

- Se a tarefa é proporcional á 

xornada.
…

…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL

ACTIVIDADE
PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.10.
NOTIFICACIÓN 

E INVESTIGA-

CIÓN DE DA-

NOS PARA A 

SAÚDE

• Analízanse as seguintes 

condicións de traballo rela-

cionadas co dano:

- Se se asignan tarefas dife-

rentes por ser dun ou doutro 

sexo.

- Se a información e forma-

ción eran suficientes.

- Se os EPI necesarios son 

adecuados á condición 

biolóxica da persoa que os 

utiliza.

• Analízanse os seguintes 

factores individuais:

- Demandas conflitivas entre 

traballo e familia.

- Dobre xornada.

- Comportamentos de risco.

- Situacións de conflito, aco-

so, violencia, falta de apoio 

por parte de persoas respon-

sables ou compañeiras.
…

…
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5. DESEÑO DO SISTEMA DO PLAN DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES DO PLAN DE PREVENCIÓN

ETAPA DO PLAN 
DE PRL

ACTIVIDADE
PAUTA A VALORAR

RESULTADO DA 
AUTO-AVALIA-

CIÓN

ACCIÓNS / 
MEDIDAS 

PROPOSTAS
ACEP-
TADAS

5.10.
NOTIFICACIÓN 

E INVESTIGA-

CIÓN DE DA-

NOS PARA A 

SAÚDE

• Analízanse os seguintes 

factores individuais:

- Se o perigo estaba detec-

tado.

- Se se avaliou desde a pers-

pectiva de xénero.

- Se se identificaran medidas 

preventivas e se se planifica-

ran, implantaran e valorara a 

súa efectividade.

• Analízase en relación á vixi-

lancia da saúde:

- Se se lle ofertara á persoa 

accidentada unha acción 

relacionada coa vixilancia da 

saúde.

- En caso de enfermidade, se 

os protocolos médicos apli-

cados eran adecuados para 

diagnosticar a enfermidade.
• Existen mecanismos específicos de investigación de danos 

producidos sobre acoso moral, acoso sexual e por razón de 

sexo?
…

…
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 DATOS DESCRITIVOS DO SUCESO

1. Datos da empresa: razón social, domicilio, 

NIF, CCC; actividade (CNAE), cadro de per-

soal desagregado por sexo, modelo preven-

tivo, MATEPSS, sector de actividade, datos 

de contacto.

2. Datos da persoa lesionada: nome, apelidos, 

sexo, data de nacemento, DNI ou pasapor-

te, nacionalidade, domicilio, localidade, pro-

vincia e código postal, número de afiliación 

á Seguridade Social, ocupación, posto de 

traballo, número e idade de fillos e fillas, per-

soas dependentes ao seu cargo.

A.
ANEXO

Modelo de Informe de 
investigación de danos 
para a saúde (proposta-
guía a aplicar segundo 
o dano ou a patoloxía 
e as características da 
empresa).

O Informe de investigación de danos para a saúde 

podería constar, entre outros, dalgúns dos seguintes 

apartados:
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3. Relación laboral coa empresa

a)  Data de ingreso e antigüidade na empresa. 

Antigüidade no posto.

b)  Tipo de contrato: temporal ou indefinido.

c)  Réxime da Seguridade Social da empresa, 

da ETT, da contrata.

d)  Convenio aplicable.

4.  Tipo de xornada

a)  Tempo completo ou tempo parcial.

b)  Xornada continua ou partida.

c)  Turnicidade: traballo en horarios nocturnos e 

en fins de semana.

d)  Número medio de horas traballadas.

e) Desenvolve a súa profesión no centro de tra-

ballo habitual, realiza teletraballo? En caso 

afirmativo, con que distribución horaria?

5.  En caso de accidente

5.1. Datos do suceso: data, hora, lugar (se se 

produce en desprazamento: a pé, transporte 

público, coche propio, coche de empresa...), 

actividade física específica, axente material 

da actividade física específica, desviación, 

axente material da desviación, modo-con-

tacto ou forma da lesión e axente material 

do modo-contacto ou forma da lesión, tes-

temuñas presenciais.

5.2. Descrición do suceso.

5.3. Consecuencias do suceso: danos persoais, 

tipo de lesión e parte do corpo lesionada. 

Danos materiais, se procede.

6.  En caso de enfermidade profesional ou en-

fermidade relacionada co traballo

6.1. Diagnóstico, tipo de enfermidade, axente 

causante da enfermidade (segundo o ca-

dro oficial se se trata de EP), parte do corpo 

afectada, data da diagnose, data da baixa, 

número de colexiado. É recaída?

6.2. Datos sobre exposición a axentes causan-

tes da enfermidade: descrición dos traballos 

causantes da enfermidade, tempo que rea-

lizou os traballos causantes da enfermidade 

na empresa actual, tempo que realizou os 

traballos causantes da enfermidade nou-

tra(s) empresa(s) anteriormente, identifica-

ción de empresa(s) anterior(es).

6.3. Existen outros casos similares na empresa? 

Investigáronse? Adoptáronse medidas?
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 ANÁLISE DO SUCESO (ACCIDENTE OU EP)

1.  CONDICIÓNS DE TRABALLO

 • Ambiente e lugar de traballo

 O deseño do lugar e posto de traballo: espa-

zos de traballo, postura corporal, mobiliario 

de traballo e equipos de traballo están adap-

tados ás persoas traballadoras?

 • Equipos de traballo

 As máquinas, medios auxiliares, equipos 

empregados, etc., cumpren cos requisitos 

establecidos pola normativa e están ade-

cuadamente instalados e mantidos?

 • Produtos, axentes físicos, químicos e 

biolóxicos

 Son coñecidos os perigos dos axentes, está 

cuantificada a exposición, intensidade, con-

centración, nivel de presenza? Hai instru-

cións para a súa manipulación?

 • Proceso

 O procedemento de traballo é idóneo, está 

establecido/documentado, coñécese e exe-

cútase?

 • Condicións organizativas

a)  Sobrecarga e ritmo. Tarefa proporcionada á 

xornada (xornada parcial), exceso de traba-

llo (realización da mesma tarefa en xornada 

reducida), ritmo do traballo (prema de tem-

po/ritmo de traballo elevado, alta presión 

temporal)?

b) Segregación. Existe diferente asignación de 

tarefas?

c) Formación inexistente ou insuficiente sobre 

o proceso, falta de formación por horarios/

xornada partida?

 • Medios de protección colectiva/indivi-

dual

 Falta de EPI necesarios/adecuados (tallas 

home/muller)?
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2. FACTORES INDIVIDUAIS

 • Posibles factores de estrés e característi-

cas persoais:

a) Relación Traballo-Familia: demandas confli-

tivas entre o traballo e a familia, baixo apoio 

familiar?

b)  “Estresor de xénero”: dobre xornada.

c)  Conflitos, acoso, violencia, pouco apoio de 

responsables e/ou compañeiros e compa-

ñeiras?

d)  Comportamentos de risco, descoidos...

e)  Conclusións da vixilancia da saúde.

3.  XESTIÓN PREVENTIVA

 • Avaliación do risco

 O perigo estaba detectado, o factor orixina-

rio identificado e o risco avaliado con pers-

pectiva de xénero?

 • Medidas preventivas

 Identificáranse medidas preventivas fronte 

ao risco que materializou a lesión, planifi-

cáranse, implantáranse e valorárase a súa 

efectividade? Facíanse controis periódicos 

do risco?

 • Vixilancia da saúde

a)  Ofertáraselle á persoa accidentada a vixilan-

cia da saúde, existe constancia documental 

de que prestou o seu consentimento, rea-
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lízase dentro da súa xornada laboral, é es-

pecífica en función dos riscos inherentes ao 

seu posto de traballo?

b)  Cales eran as conclusións do exame de saú-

de (apto, limitacións), tivéronse en conta as 

adaptacións en caso de habelas?

c)  Data do primeiro recoñecemento.

d)  Protocolo seguido na vixilancia da saúde: o 

protocolo era o establecido para o caso, era 

adecuado ou non para diagnosticar a enfer-

midade?

e)  Seguimento da lesión ou da enfermidade 

profesional (protocolo de vixilancia da saúde 

a seguir, data dos recoñecementos, etc.).

 • Conclusións sobre o suceso

 Identificación das causas que provocaron o 

dano (inmediatas e básicas, fallos do siste-

ma de xestión da prevención), mediante téc-

nicas como a árbore de causas, o diagrama 

de Ishikawa, etc. ou técnicas baseadas en 

modelos epidemiolóxicos.

 • Medidas preventivas

 Proposta de medidas para evitar que o su-

ceso se repita así como para corrixir as defi-

ciencias identificadas na xestión preventiva, 

planificando a súa implantación, indicando 

persoas responsables e datas, e facendo o 

seguimento.

 Unha das medidas será, no seu caso, a revi-

sión da avaliación de riscos con perspectiva 

de xénero.



134



135Pautas para a integración da perspectiva de xénero na prevención de riscos laborais

B.
BIBLIOGRAFÍA

1. Lexislación, normas e guías técnicas

•   Directiva 89/391/CEE do Consello, de 12 de xuño de 1989, relativa á aplicación de medidas para 

promover a mellora da seguridade e da saúde dos traballadores no traballo (Directiva Marco).

•   Directiva 92/85/CEE do Consello, de 19 de outubro de 1992, relativa á aplicación de medidas para 

promover a mellora da seguridade e da saúde no traballo da traballadora embarazada, que dese a luz 

ou en período de lactación.

•   Real Decreto Lexislativo 1/1994, de 20 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral 

da Seguridade Social.

•   Lei 31/1995, de 8 de novembro de Prevención de Riscos Laborais.

•   Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Preven-

ción.

•   Real Decreto 773/1997, de 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas 

á utilización polos traballadores de equipos de protección individual.



136

•   Lei 39/1999, de 5 de novembro, para promover a conciliación da vida familiar e laboral das persoas 

traballadoras.

•   Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de 

Xénero.

•   Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

•   Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 39/1997, de 17 de xa-

neiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención en relación coa aplicación de 

medidas para promover a mellora da seguridade e da saúde no traballo da traballadora embarazada, 

que dese a luz ou en período de lactación.

•   Decreto lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións 

legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

•   Real Decreto-Lei 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e 

de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e na ocupación.

•   Consello de Europa, integración da perspectiva de xénero: marco, metodoloxía e presentación con-

ceptuais de boas prácticas. Estrasburgo. 1998.

•   Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guía de elaboración. INSHT. 2003.

•   Guía EQUAL sobre la integración de la perspectiva de género. Comisión Europea. 2004.

•   Guía para un proceso de selección no discriminatoria. Emakunde. 2004.

•   Orientaciones para la promoción no discriminatoria. Emakunde. 2006.

• Guía Técnica para la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de ges-

tión de la empresa. INSHT. 2006.

• Gestión de la prevención de riesgos laborales en la pequeña y mediana empresa. INSHT. 2009.

• Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de 

cargas. INSHT. 2009.

• Guía del lenguaje para el ámbito de la empresa y el empleo. Emakunde 2011.

• Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el trabajo. INSHT. 2011.



137Pautas para a integración da perspectiva de xénero na prevención de riscos laborais

• Guía Técnica para la integración de la prevención de los riesgos laborales en el sistema general de 

gestión de la empresa. INSHT. 2015.

• Guía para la compra de una máquina. INSHT. 2016.

• Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo. Emakunde (última revisión outubro 2016).

• NTP 226: Mandos: ergonomía de diseño y accesibilidad. INSHT. 1989.

• NTP 245: Sustancias químicas y efectos sobre la reproducción humana. INSHT. 1989

• NTP 413: Carga de trabajo y embarazo. INSHT. 1996.

• NTP 414: Reproducción: fuentes de información. INSHT. 1996.

• NTP 441: Tóxicos para la reproducción masculina. INSHT. 1997.

• NTP 542: Tóxicos para la reproducción femenina. INSHT. 2000.

• NTP 612: Protección y promoción de la salud reproductiva: funciones del personal sanitario del servi-

cio de prevención. INSHT. 2003.

• NTP 657: Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres (I): exposición y efectos diferenciales. 

INSHT. 2004.

• NTP 658: Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres (II): recomendaciones preventivas. INS-

HT. 2004.

• NTP 664: Lactancia materna y vuelta al trabajo. INSHT. 2004.

• NTP 914: Embarazo, lactancia y trabajo: promoción de la salud. INSHT. 2011.

• NTP 915: Embarazo, lactancia y trabajo: vigilancia de la salud. INSHT. 2011.

• NTP 992: Embarazo y lactancia natural: procedimiento para la prevención de riesgos en las empresas. 

INSHT. 2013.

• NTP 1004: Diseño de puestos ocupados por personas con discapacidad: adaptación y accesibilidad. 

INSHT. 2014.

• UNE_EN ISO 10993-3: Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 3: Ensayos de genotoxici-

dad, carcinogenicidad y toxicidad para la reproducción.



138

2. Artigos e publicacións

• AZPIROZ, A, et al.: (2017) Pautas para la integración de la perspectiva de género en la Prevención de 

Riesgos Laborales. OSALAN-Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laborais. 2017.

• Bergara A, Riviere J, Bacete R. Los hombres, la igualdad y las nuevas masculinidades. 2008. Emakun-

de-Instituto Vasco da Muller.

• Bonino L, Masculinidad, salud y sistema sanitario –el caso de la violencia masculina. Artigo publicado 

en 2002 en “Seminario sobre Mainstreaming de género en las políticas de salud en Europa”. Instituto 

da muller-España/OMS, e actualizado en Ruiz Jarabo C e Blanco P (Comp.) (2004) La violencia contra 

las mujeres. Prevención y detección. Madrid: Díaz de Santos.

• Borrell C, García-Calvente MM, Martí-Boscà JV., La salud pública desde la perspectiva de género y 

clase social. Gac Sanit [Internet]. 2004

• Borrell C, Vives-Cases C, Domínguez-Berjón MF, & Álvarez-Dardet, C (2015). Las desigualdades de 

género en la ciencia: Gaceta Sanitaria da un paso adelante. Gaceta Sanitaria, 29(3), 161-163.

• Brunel S, López M, Moreno N. Guía sindical mujeres, trabajos y salud. ISTASS CCOO, 2012. Última 

consulta 17/08/2016.

• Campos J, Ronda-Pérez E, Roel JM, García-Gómez M, Maqueda J, López-Jacob MJ, Ivorra LM, Una 

visión de género a los protocolos de vigilancia sanitaria de la población trabajadora. Archivos de Pre-

vención de Riesgos Laborales, 2011 12 (3): 116-123.

• Carmona Benjumea A, Datos antropométricos de la población laboral española. CNMP Sevilla. INS-

HT. 2001.

• Carmona Benjumea A, Aspectos antropométricos de la población laboral española aplicados al dise-

ño industrial. INSHT. 2003.

• Detección de la sobrecarga física desde la variable de género. Editada por Foment del Treball, co 

financianciamento de Fundación para a Prevención de Riscos Laborais. 2007.

• Gisasola A, et al., Guía de vigilancia de la salud en el sector pesquero. Osalan-Instituto Vasco de Se-

guridade e Saúde Laborais. Barakaldo 2011.



139Pautas para a integración da perspectiva de xénero na prevención de riscos laborais

• Harlem G. Integración de las perspectivas de género en la labor de la OMS. Política de la OMS en 

materia de género. OMS 2002.

• Herramienta de apoyo nº 10: Salud y riesgos laborales con perspectiva de género. Ministerio de Sa-

nidade, Servizos Sociais e Igualdade.

• Rescalvo Santiago F y De la Fuente Martín JM. Ergonomía y Salud. Cap. 11. Concepción y Diseño 

del Puesto de Trabajo. Dirección Xeral de Traballo e Prevención de Riscos Laborais da Consellería de 

Economía e Empleo da Xunta de Castela e León. 2004.

• Ruiz-Cantero M, Verdú-Delgado M, Sesgo de género en el esfuerzo terapéutico. Gac. Sanit 2004, Vol. 

18 Núm S1.

• Urbaneja F, Lijó A, Cabrerizo JI, Idiazabal J, Zubia AR, Padilla A, Guía para la implantación de la vi-

gilancia colectiva por parte de los servicios de prevención. Osalan-Instituto Vasco de Seguridade e 

Saúde Laborais. Barakaldo 2015.

• Valero Cabello, E. Antropometría. Centro Nacional de Novas Tecnoloxías. INSHT.

• Valls Llobet C, et al., Morbilidad diferencial entre mujeres y hombres. Anuario de Psicoloxía 2008, vol. 

39, no 1, 9-22.

• Velasco, S. Recomendaciones para la práctica del enfoque de género en programas de salud. Obser-

vatorio de Saúde da Muller. Dirección Xeral da Axencia de Calidade do Sistema Nacional de Saúde. 

Ministerio de Sanidade e Política Social. Madrid, 2008.

• VII Enquisa Nacional de Condicións de Traballo de 2011. INSHT. 2012.

• 10 porqué para unha saúde e seguridade laboral con perspectiva de xénero. Generalitat de Cataluña. 

Departamento de Traballo. Barcelona 2010. Última consulta 04/10/2016.

3. Cuestionarios de recollida e análise de información

• Gida: Enpresetan berdintasunari buruzko diagnostikoak eta planak egiteko metodologia. Metodoloxía 

para a elaboración de diagnósticos e plans para a igualdade en empresas e entidades privadas. 

Emakunde, última revisión maio 2017 (dispoñible só en versión electrónica).
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 Metodología para la elaboración de diagnóstico y plan para la igualdad en empresas y entidades pri-

vadas (PDF, 1,2 MB)

 - Herramienta: Diagnóstico. Indicadores de género (Protegida) (XLSM, 500 KB)

 - Herramienta: Diagnóstico. Indicadores de género (Desprotegida) (XLSM, 500 KB)

 - Herramienta: Diagnóstico. Indicadores de género (Sin macros) (XLSX, 500 KB)

• Manual para elaborar un Plan de Igualdad en la empresa. Aspectos básicos. Instituto de la Mujer, 

2008.

 http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE0156.pdf

• Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

 http://www.igualdadenlaempresa.es/

• La méthode Anact pour promouvoir et garantir l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entre-

prise L’Agence Nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact).

 https://www.anact.fr/outils/diagnostic-egalite-professionnelle

 Os indicadores desenvolvidos por este método xiran ao redor de catro factores:

 - As desigualdades profesionais (horizontais e verticais).

 - A xestión da promoción.

 - As condicións de traballo (diferenzas na exposición a riscos).

 - A organización do tempo de traballo.



Pautas para a integración da perspectiva de xénero na prevención de riscos laborais




