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Este documento explicativo do traballo realizado no ano 2020 polo Instituto de Segurida-
de e Saúde Laboral de Galicia (Issga) dá resposta ao mandato contido no artigo 13 da Lei 
14/2007, do 30 de outubro, polo que se crea e regula o Instituto, que dispón a obriga de que 
con periodicidade anual se elabore unha memoria de actividades da que se dará conta ao 
Parlamento de Galicia para os efectos de control por parte deste organismo. De igual xeito, 
o artigo 37 dos estatutos do Instituto, aprobados polo Decreto 165/2014, do 11 de decem-
bro, establece a elaboración dun informe xeral anual de actuacións e de xestión no que se 
reflicta con claridade as actuacións desenvolvidas no exercicio precedente.

O Plan de Actividades para o 2020 deuse a coñecer na reunión do Consello Reitor, órgano 
superior colexiado de goberno do Issga, que tivo lugar o día 31 de xaneiro de 2020, e recolle 
as principais liñas de actuación e programas máis destacables que tiña que desenvolver o 
organismo nese período. Debe poñerse en valor que neste órgano, ademais das autorida-
des laboral, sanitaria e mineira da Xunta de Galicia, teñen presenza cualificada os interlocu-
tores sociais, en concreto as organizacións sindicais (UGT-Galicia, SN de CCOO de Galicia, 
CIG e CSIF Galicia) e empresarial (CEG).

Todo o anterior e os traballos futuros deben enmarcarse no mandato legal que encarga ao 
Issga a xestión e a coordinación que nas distintas disciplinas preventivas (seguridade no 
traballo, hixiene industrial, ergonomía e psicosocioloxía aplicada e medicina do traballo) 
estableza a Xunta de Galicia para a mellora das condicións laborais co obxecto de eliminar 
ou reducir na súa orixe os riscos inherentes ao traballo.

INTRODUCIÓN
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Este informe, ademais de dar cumprimento do disposto nas normas mencionadas, eviden-
cia a total transparencia nos obxectivos, nas actuacións e nos resultados acadados, así 
como a transversalidade das funcións atribuídas ao Issga polo seu labor de coordinación 
con outras unidades administrativas e a participación dos interlocutores sociais.

Preténdese tamén, con este resumo de actividades no eido da seguridade e a saúde no 
traballo, servir de promoción e de impulso para reforzar o compromiso de todos os actores 
implicados nas relacións laborais e para o fortalecemento do Issga como órgano técnico 
na materia que, co seu traballo, asente a planificación e xestión preventiva dos riscos como 
alternativa á sinistralidade (accidentes de traballo e enfermidades profesionais) e a mellora 
continua das condicións de traballo para acadar un traballo máis seguro e de máis calidade 
na sociedade galega.

INTRODUCIÓN
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 O ISSGA: 
DEFINICIÓN, 

REGULACIÓN E 
FUNCIÓNS

1
1.1.  Definición e regulación 

O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) configúrase como o órgano 
técnico e transversal da Xunta de Galicia en materia de prevención de riscos laborais. De 
acordo co disposto no Decreto 215/2020, do 3 de decembro, polo que se establece a es-
trutura orgánica da Consellería de Emprego e Igualdade, o Issga está adscrito a esta con-
sellería como organismo autónomo.

O Instituto regúlase na Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e regula, modifica-
da pola Lei 12/2011, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, e pola Lei 
14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico. Por outra 
banda, o Decreto 165/2014, do 11 de decembro (DOG Núm. 1, do 02/01/15), aproba os 
seus estatutos. O inicio de actividades deste organismo tivo lugar o día 1 de xullo de 2008. 
A orde, do 16 de outubro de 2020, designa as persoas que ocuparán as vogalías do órgano 
superior colexiado de goberno.

O Decreto 215/2020, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da 
Consellería de Emprego e Igualdade, crea na súa disposición derradeira primeira a unidade 
de referencia COVID-19, en virtude da disposición adicional segunda do Decreto 165/2014.

De acordo co disposto no artigo 3 da Lei 14/2007, correspóndelle ao Instituto a xestión e a 
coordinación das políticas que nas materias de seguridade, hixiene e saúde laboral estable-
zan os poderes públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, para a mellora das condi-
cións de traballo co obxecto de eliminar ou reducir na orixe os riscos inherentes ao traballo.
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O Issga ten a súa sede na cidade de Santiago de Compostela e conta cun centro 
territorial en cada unha das catro provincias galegas: A Coruña, Lugo, Ourense e 
Pontevedra. Estes centros configúranse como órganos do Instituto aos que lles co-
rresponde o desenvolvemento das funcións propias deste o seu ámbito territorial.

O Instituto estende a súa actuación a todas as empresas e á totalidade das persoas 
traballadoras do respecto dos centros de traballo radicados na Comunidade Autó-
noma de Galicia, incluídas as administración públicas e o persoal ao seu servizo. 
Na súa actuación inclúe especificamente as cooperativas de traballo asociado e as 
demais cooperativas en relación cos seus socios e socias de traballo. Así mesmo, 
leva a cabo actividades de promoción da prevención de riscos laborais en relación 
cos traballadores e as traballadoras por conta propia e co conxunto da poboación, 
prestándolles especial atención ás actividades de prevención dirixidas ás pequenas 
e medianas empresas (pemes) e ás microempresas.

Para o cumprimento dos seus fins, o Instituto:

• Desenvolve	accións	de	información,	divulgación	e	formación	en	materia	preventiva.

• Realiza	o	asesoramento	e	o	control	das	accións	técnico-preventivas,	sen	prexuízo	das	

competencias	da	Inspección	de	Traballo	e	da	Seguridade	Social,	dirixidas	á	diminución	

dos	riscos	laborais,	dos	accidentes	de	traballo	e	das	enfermidades	profesionais	que	se	

realicen	nas	empresas	para	elevar	a	protección	da	seguridade	e	a	saúde	dos	traballa-

dores	e	das	traballadoras.

• Préstalles	ás	empresas,	con	especial	atención	ás	pemes	e	microempresas,	ás	persoas	

traballadoras,	ás	administracións	públicas,	aos	sindicatos,	ás	asociacións	empresariais	

e	aos	demais	axentes	económicos	e	sociais	asesoramento	e	asistencia	técnica	para	o	

mellor	cumprimento	da	normativa	de	prevención	de	riscos	laborais.

• Realiza	o	seguimento,	coordina	e	promove	a	colaboración	de	accións	en	materia	de	pre-

vención	de	riscos	laborais	dos	diferentes	departamentos	da	Administración	autonómica,	

así	como	con	aqueles	organismos	estatais	e	internacionais	orientados	aos	mesmos	fins.

• Fomenta	a	prevención	de	riscos	laborais	a	través	do	seu	tratamento	como	materia	hori-

zontal	no	ensino	regrado	e	non	regrado.

O ISSGA: DEFINICIÓN, REGULACIÓN E FUNCIÓNS1
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O ISSGA: DEFINICIÓN, REGULACIÓN E FUNCIÓNS1
1.2.  Funcións

De acordo coa súa lei de creación e cos seus estatutos, correspóndelle ao Issga o exercicio das seguintes funcións:

a) Analizar,	investigar	e	avaliar	as	causas	e	os	factores	determinantes	dos	riscos	laborais,	dos	accidentes	de	traballo	e	das	

enfermidades	profesionais,	establecendo	un	carácter	sectorial	e	territorial,	abordar	o	seu	estudo	preventivo	e	propor,	de	

ser	o	caso,	medidas	correctoras.

b) Coñecer,	tratar,	elaborar	e	difundir	os	informes	e	os	datos	estatísticos	sobre	sinistralidade	laboral	e	condicións	de	traballo.

c) Elaborar,	promover	e	desenvolver	programas	de	 investigación	sobre	métodos	e	 técnicas	de	seguridade	e	saúde	no	

traballo.

d) Promover	a	efectividade	do	principio	de	igualdade	entre	homes	e	mulleres,	considerando	as	variables	relacionadas	co	sexo	na	

estatística,	o	estudo	e	a	investigación	dos	riscos	laborais,	co	obxecto	de	detectar	e	de	prever	as	posibles	situacións	nas	que	os	

danos	derivados	do	traballo	poidan	aparecer	vinculados	co	sexo	das	persoas	traballadoras.

e) Asesorar	tecnicamente	para	a	elaboración	e	a	reforma	da	normativa	en	materia	de	seguridade	e	saúde	no	traballo	e	mais	

elaborar	recomendacións	sobre	as	condicións	de	traballo	dos	grupos	especiais	de	risco.

f) Prestarlles	colaboración,	asesoramento	técnico	e	coordinación	á	autoridade	laboral,	á	Inspección	de	Traballo	e	Seguri-

dade	Social	e	mais	ás	autoridades	xudiciais	e	as	institucións	públicas	que	o	demanden.

g) Efectuar	plans	e	cursos	de	formación	e	accións	informativas	en	relación	coa	seguridade	e	a	saúde	laborais.

h) Apoiar	e	promover	as	actividades	desenvolvidas	polo	empresariado	e	persoal	traballador	e	as	súas	respectivas	organiza-

cións	representativas	en	prol	da	mellora	das	condicións	de	seguridade	e	saúde	no	traballo,	da	investigación	e	o	fomento	

de	novas	formas	de	protección	e	mais	da	promoción	de	estruturas	eficaces	de	prevención.

i) Estudar	e	vixiar	as	condicións	de	traballo	que	poidan	resultar	nocivas	ou	insalubres	durante	os	períodos	de	embarazo	

e	lactación	da	muller	traballadora,	para	acomodar	no	caso	necesario	a	súa	actividade	laboral	a	un	traballo	compatible	

durante	os	períodos	referidos.
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O ISSGA: DEFINICIÓN, REGULACIÓN E FUNCIÓNS1
j) Programar	e	realizar	controis	xerais	e	sectoriais	sobre	niveis	de	seguridade,	hixiene	e	

condicións	de	saúde	nas	empresas,	coa	prestación	a	estas	e	ás	persoas	representan-

tes	legais	dos	traballadores	e	das	traballadoras	do	asesoramento	pertinente	e	a	comu-

nicación	das	correccións	necesarias	que	se	deban	efectuar	para	elevar	os	devanditos	

niveis.

k) Efectuar	estudos,	informes	e	asesoramento	técnico	sobre	postos,	locais	e	centros	de	

traballo,	materias	primas	e	produtos	intermedios	e	finais,	na	medida	en	que	poidan	su-

por	riscos	para	a	saúde	dos	traballadores	e	das	traballadoras.

l) Asesorar	e	avaliar	o	funcionamento	dos	órganos	técnicos	das	empresas	en	materia	de	

seguridade,	hixiene	e	saúde	laborais.

m) Efectuar	os	informes	técnicos	para	a	acreditación	ou	a	autorización	dos	servizos	de	pre-
vención	alleos,	entidades	formativas	e	persoas	ou	entidades	especializadas	para	levar	

a	cabo	auditorías	ou	avaliacións	dos	sistemas	de	prevención,	agás	nas	materias	que	

son	competencia	da	Administración	sanitaria,	e	o	seguimento	das	súas	actuacións,	coa	

comunicación	á	autoridade	laboral	das	desviacións	observadas.

n) Participar	na	vixilancia	epidemiolóxica	da	saúde	laboral	en	coordinación	coa	autoridade	

sanitaria	no	ámbito	estratéxico	e	operativo	e	mais,	de	ser	o	caso,	elaborar	coa	autorida-

de	sanitaria	un	mapa	de	riscos	laborais	que	sirva	de	instrumento	para	planificar	a	debida	

política	de	prevención.

ñ) Prestarlle	á	Administración	sanitaria	asesoramento	e	asistencia	técnica	na	autorización	

e	na	verificación	do	mantemento	das	condicións	da	autorización	sanitaria	dos	servizos	

de	prevención	propios	e	alleos	e	mais	na	avaliación	da	súa	actividade	sanitaria.

o) Colaborar	coa	consellaría	competente	en	materia	de	seguridade	industrial	e	mineira	no	

que	poida	afectar	á	seguridade	e	á	saúde	do	persoal	traballador.

p) Colaborar	coa	autoridade	educativa,	a	universidade	e	os	centros	de	investigación	para	

implantar	en	todos	os	ciclos	e	niveis	formativos	programas	educativos	de	prevención	de	

riscos	laborais.

q) Colaborar	e	cooperar	en	materia	de	prevención	de	riscos	laborais	con	outras	adminis-

tracións	públicas,	entidades	públicas	e	privadas	e	corporacións	locais.

r) Colaborar	coa	Inspección	de	Traballo	e	Seguridade	Social	nas	actuacións	referentes	ás	

condicións	materiais	e	técnicas	de	seguridade	e	saúde	laboral	e	mais	nas	de	compro-

bación	e	control,	de	ser	o	caso.

s) En	xeral,	coordinarse	coas	consellarías	con	competencias	concorrentes	en	materia	de	

seguridade	e	saúde	no	traballo,	así	como	co	Instituto	Nacional	de	Seguridade	e	Saú-

de	no	Traballo	 (INSST)	e	coa	Comisión	Nacional	de	Seguridade	e	Saúde	no	Traballo	

(CNSST).

t) Actuar,	con	especial	dedicación	ás	pemes,	en	programas	de	prevención	de	 riscos	e	

promoción	da	seguridade	no	traballo.

u) Estudar	as	posibles	patoloxías	derivadas	da	actividade	laboral	con	máis	incidencia	en	

Galicia.

v) Levar	a	cabo	cantas	outras	funcións	sexan	necesarias	para	o	cumprimento	dos	fins	de	

prevención	e	promoción	da	seguridade	e	da	saúde	no	traballo	nos	termos	establecidos	

na	Lei	31/1995,	do	8	de	novembro,	de	prevención	de	riscos	laborais.
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2

A Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e regula o Issga, desenvolve a estrutura e organización 
deste organismo autónomo, e os seus estatutos, aprobados polo Decreto 165/2014, do 11 de decembro, 
establecen a estrutura orgánica e funcional dos seus órganos de goberno e executivos.

De acordo co disposto no Decreto 215/2020, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura or-
gánica da Consellería de Emprego e Igualdade, o Issga está adscrito a esta consellería como organismo 
autónomo.

O 31 de xaneiro de 2020 constitúese o Consello Reitor.

2.1. Órganos de goberno e executivo

2.1.1.  Presidencia

A Presidencia do Instituto é o órgano unipersoal de goberno e correspóndelle á persoa titular da conse-
llería competente en materia de traballo.

ESTRUTURA E 
ORGANIZACIÓN
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ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN2
As súas funcións, recollidas no artigo 9 do citado decreto, son:

a) Desempeñar	a	 representación	do	Consello	Reitor	e	a	 representación	do	 Instituto,	 in-

cluíndo	as	actuacións	fronte	a	terceiros	relativas	aos	seus	bens	e	dereitos	patrimoniais,	

así	como	a	subscrición	dos	convenios	e	acordos	de	colaboración.

b) Efectuar	a	designación	e	a	destitución	da	persoa	titular	da	Xerencia	do	Instituto.

c) Presidir	e	convocar	o	Consello	Reitor,	co	desempeño	de	todas	as	demais	competencias	

que	lle	correspondan	como	presidente	do	órgano	colexiado.

d) Autorizar	os	gastos	necesarios	e	ordenar	os	pagamentos	correspondentes	do	Instituto.

e) Actuar	como	órgano	de	contratación	e	exercer	a	dirección	superior	do	persoal	do	Ins-

tituto.

f) Velar	polo	cumprimento	das	leis	e	pola	execución	dos	acordos	adoptados	polo	Consello	

Reitor.

g) Dar	conta,	 se	é	o	caso,	a	outras	consellerías	dos	acordos	adoptados	polo	Consello	

Reitor.

h) Impulsar	e	supervisar	as	actuacións	do	organismo.

2.1.2.  Consello Reitor

O Consello Reitor é o órgano superior colexiado de goberno do Instituto. Os seus 
membros, agás os designados por razón do seu cargo, foron nomeados por orde da 
persoa titular da consellería   competente en materia de traballo, por proposta das 
consellerías e das organizacións sindicais e empresarial, conforme a composición 
definida no artigo 11 do Decreto 165/2014.
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ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN2
2.2. Órgano executivo

2.2.1.  Xerencia

A Xerencia é o órgano executivo do Instituto, responsable da xestión ordinaria deste.
Corresponde á Xerencia:

a) Asistir	a	Presidencia	do	Consello	Reitor	no	exercicio	das	súas	funcións.

b) Levar	a	cabo	o	asesoramento	e	os	informes	que	lle	solicite	a	Presidencia	do	Instituto.

c) Elaborar	o	proxecto	do	plan	anual	de	actividades,	que	incluirá	as	actuacións	técnicas	e	

a	súa	planificación	temporal,	e	elevalo	ao	Consello	Reitor.

d) Elaborar	a	proposta	de	relación	de	postos	de	traballo	do	Instituto.

e) Exercer	a	xefatura	e	dirección	do	persoal	adscrito	ao	organismo.

f) Elaborar	as	contas	e	o	anteproxecto	de	orzamento	para	a	súa	presentación	ao	Consello	

Reitor.

g) Impulsar,	orientar,	coordinar	e	inspeccionar	as	unidades	adscritas	ao	Instituto	e	ditar	as	

disposicións,	instrucións	e	circulares	relativas	ao	seu	funcionamento.

h) Elaborar	o	informe	anual	coa	relación	de	todas	as	actividades	do	Instituto	para	a	súa	aproba-

ción	polo	Consello	Reitor	e	remitilo	ao	Parlamento	para	o	exercicio	do	control	parlamentario.

i) Proporcionar	e	recibir	das	consellerías	con	competencias	concorrentes	en	materia	de	

seguridade	e	saúde	laboral	canta	información	sexa	precisa	para	o	desenvolvemento	das	

funcións	en	materia	de	seguridade	e	saúde	laboral.

j) Establecer	a	coordinación	necesaria	para	garantir	a	cooperación	institucional	con	todas	

as	administracións	en	materia	de	prevención	de	riscos	laborais.

k) Desenvolver	as	actuacións	de	colaboración	técnica	coa	Inspección	de	Traballo	e	Segu-

ridade	Social.

l) Colaborar	coas	Administracións	laboral,	sanitaria,	mineira,	industrial	e	outras	que	o	so-

liciten	por	razón	da	materia.

m) Facilitarlle	ao	Consello	Galego	de	Seguridade	e	Saúde	Laboral	canta	información	sexa	
precisa	para	o	desenvolvemento	das	súas	funcións	e	asistir	ás	súas	reunións.

n) Exercer	as	facultades	non	atribuídas	especificamente	a	outros	órganos	do	Instituto.

ñ) Calquera	outra	que	poida	serlle	asignada	pola	normativa	aplicable	ou	que	lle	delegue	ou	

encomende	a	persoa	titular	da	Presidencia	do	Instituto	ou	o	Consello	Reitor.

2.2.2.  Subdirección Xeral de Administración e Persoal

Corresponde á Subdirección Xeral de Administración e Persoal:

a) Executar	o	orzamento	do	Instituto.

b) Efectuar	a	tramitación	económico-administrativa	dos	expedientes	de	gasto	e	as	propos-

tas	de	pagamento	e	a	xestión	dos	expedientes	de	contratación.

c) Efectuar	a	habilitación	de	pagamentos	e	adquisición,	xestión	e	control	de	medios	mate-

riais	para	o	funcionamento	ordinario	do	Instituto.

d) Elaborar	os	informes	de	carácter	económico	ou	administrativo	que	lle	solicite	a	Xerencia.

e) Xestionar	os	asuntos	de	réxime	interior,	rexistro,	documentación	administrativa,	arquivo	

e	inventario.

f) Analizar,	avaliar	e	elaborar	as	propostas	de	desenvolvemento	normativo	que	correspon-

dan	ao	Instituto.
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g) Coordinar	da	tramitación	administrativa	para	a	publicación	dos	acordos	e	convenios	de	

colaboración	que	subscriba	o	Instituto.

h) Coordinar	coa	Axencia	para	a	Modernización	Tecnolóxica	a	xestión	da	rede	e	das	apli-

cacións	informáticas	do	Instituto.

i) Realizar	a	xestión	de	persoal	de	nóminas	e	a	coordinación	do	sistema	de	xestión	de	procede-

mentos	administrativos	e	outras	cuestións	de	contido	administrativo	que	lle	atribúa	a	Xerencia.

j) Levar	a	cabo	a	xestión	de	asuntos	xerais	tales	como	o	mantemento	das	instalacións	ou	

vehículos	adscritos.

k) Practicar	o	seguimento	e	supervisión	das	actuacións	económicas,	administrativas	e	de	

persoal	dos	centros	territoriais.

l) Coordinar	a	publicación	no	Diario	Oficial	de	Galicia	e	demais	diarios	ou	boletíns	oficiais	

das	disposicións	ou	actos	ditados	polo	Instituto.

m) Prestar	apoio	para	a	elaboración	tanto	do	plan	anual	de	actividades	como	do	informe	
anual	das	actividades	 realizadas	no	que	se	 refire	aos	datos	de	xestión	 interna	e	dos	

asuntos	propios	da	Subdirección.

n) Exercer	cantas	funcións	lle	encomende	a	Xerencia.

2.2.3.  Subdirección Xeral Técnica e de Planificación

Corresponde á Subdirección Xeral Técnica e de Planificación:

a) Elaborar	o	borrador	do	plan	anual	de	actividades	técnicas	de	acordo	coas	instru-
cións	da	Xerencia.

b) Elaboración	da	proposta	do	informe	anual	das	actividades.

c) Planificar,	coordinar	e	supervisar,	con	carácter	xeral,	as	actuacións	técnico-preven-
tivas,	incluídas	as	que	se	executen	nos	centros	territoriais,	de	acordo	coas	políticas	
establecidas	e	as	actividades	planificadas.

d) Desenvolver	 as	 actuacións	 de	 colaboración	 técnica	 coa	 autoridade	 laboral	 e	 de	
apoio	técnico	e	colaboración	coa	Inspección	de	Traballo	e	Seguridade	Social.

e) Executar	as	actuacións	de	colaboración	técnica	con	outras	unidades	con	compe-
tencia	en	materia	de	seguridade	e	saúde	laboral,	especialmente	coas	autoridades	
laboral,	sanitaria	e	mineira.

f) Realizar	o	seguimento	das	actuacións	de	colaboración	técnica	con	outros	organis-
mos	públicos.

g) Coordinar	a	participación	técnica	en	grupos	de	traballo	no	ámbito	estatal	e	autonómico.
h) Levar	 a	 cabo	 a	 elaboración,	 control	 e	 seguimento	 dos	 acordos	 e	 convenios	 de	

colaboración.
i) Impulsar	a	execución	e	coordinar	as	accións	planificadas	dos	técnicos	habilitados	

consonte	o	establecido	no	Real	decreto	689/2005,	do	10	de	xuño,	polo	que	se	
modifica	o	regulamento	de	organización	e	funcionamento	da	Inspección	de	Traballo	
e	o	Decreto	138/2007,	do	5	de	xullo,	polo	que	se	regula	a	habilitación	do	persoal	
técnico	para	o	exercicio	de	actuacións	comprobatorias	das	condicións	de	seguri-
dade	e	saúde	nas	empresas	e	centros	de	traballo.

j) Elaborar	os	informes	de	carácter	técnico	que	lle	solicite	a	Xerencia.
k) Exercer	cantas	funcións	lle	encomende	a	Xerencia.

Para o desenvolvemento das súas funcións, a Subdirección Xeral Técnica e de Pla-
nificación conta coa unidade administrativa Servizo Técnico e de Planificación.
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2.2.4.  Centros territoriais do Issga

No desenvolvemento das funcións do Issga, especialmente das de carácter técnico, 
é fundamental a actividade dos seus centros territoriais, que actúan como instru-
mentos de asesoramento, control e asistencia técnica das actividades en materia 
de prevención de riscos laborais, ao tempo que acollen actividades formativas e 
desenvolven labores de información.

Estes centros configúranse como órganos de ámbito territorial provincial do Instituto 
en cada unha das provincias aos cales lles corresponde o desenvolvemento das 
funcións propias deste no seu ámbito territorial.

Existe un centro territorial do Issga en cada unha das catro provincias galegas. A 
xefatura dos centros territoriais ten nivel de xefatura de servizo, e exerce as súas 
funcións baixo a dependencia xerárquica da Xerencia e funcional de cada unha das 
subdireccións xerais.

Corresponden á xefatura do centro, dentro do seu ámbito territorial, as seguintes 
funcións:

a) Impulsar,	coordinar	e	supervisar	o	funcionamento	de	todas	as	unidades	do	centro	
para	dar	cumprimento	ao	plan	anual	de	actividades.

b) Realizar	a	coordinación	das	distintas	actividades	e	o	control	da	súa	execución	e	
cantas	outras	accións	sexan	necesarias	para	o	mellor	cumprimento	do	plan	anual	

ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN2
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Nos supostos de vacante, ausencia, enfermidade ou outra cau-
sa xustificada, as ditas funcións serán suplidas na totalidade 
das súas atribucións polas persoas responsables das unidades 
establecidas nos estatutos do Issga e na orde de precedencia 
en que estas veñen referenciadas.

A estrutura xeral dos centros territoriais do Issga indícase nas 
páxinas seguintes;

CENTRO ISSGA
DA CORUÑA

CENTRO ISSGA
DE LUGO

CENTRO ISSGA
DE OURENSE

CENTRO ISSGA
DE PONTEVEDRA

ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN2
de	actividades,	que	 incluirá	a	presentación	periódica	á	Xerencia	do	 Instituto	dos	
resultados	acadados,	tanto	cualitativos	como	cuantitativos.

c) Manter,	dentro	da	planificación	establecida,	a	colaboración	do	centro	con	calquera	
outro	órgano	ou	 institución	de	ámbito	provincial	para	garantir	a	coordinación	das	
accións	en	materia	de	prevención	de	riscos	laborais.

d) Presentar	á	Xerencia	do	Instituto	propostas	de	actuacións	técnicas	e	de	carácter	
administrativo.

e) Xestionar	e	 tramitar	electronicamente	a	notificación	dos	partes	de	accidentes	de	
traballo,	así	como	cursar	a	notificación	das	enfermidades	profesionais	e	daquelas	
que,	sen	seren	profesionais,	teñen	a	súa	orixe	no	traballo.

f) Efectuar	a	organización	e	o	control	da	xestión	económica	e	do	persoal	adscrito	ao	
centro,	seguindo	as	 instrucións	e	baixo	a	coordinación	da	Subdirección	Xeral	de	
Administración	e	Persoal.

g) Dar	cumprimento	á	investigación	rápida	e	eficaz	dos	accidentes	de	traballo	en	coor-
dinación	coa	autoridade	laboral	provincial,	a	Inspección	Provincial	de	Traballo	e	Se-
guridade	Social,	servizos	de	emerxencia	e	fiscalía,	dando	conta	de	cada	actuación	
á	Dirección	do	Instituto.

h) Garantir	a	colaboración,	se	é	o	caso,	do	persoal	técnico	do	Instituto	de	Seguridade	
e	Saúde	Laboral	de	Galicia	cos	tribunais	de	xustiza.

i) Cantas	outras	relacionadas	con	competencias	do	Instituto	no	ámbito	territorial	do	
centro	ou	que	lle	encomende	a	Xerencia	do	Instituto.
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Centro Issga da Coruña

 Xefatura do centro

Área Técnica Seguridade no 
Traballo e Hixiene Industrial
Sección Seguridade no Traballo I
Sección Seguridade no Traballo II
Sección Hixiene Industrial e 
Técnicas Analíticas I
Sección Hixiene Industrial e 
Técnicas Analíticas II

Área Técnica Medicina do Traballo 
e Ergonomía e Psicosocioloxía 
Aplicada
Sección Ergonomía e 
Psicosocioloxía Aplicada

 Administración

Centro Issga de Lugo

 Xefatura do centro

Área Técnica Seguridade no 
Traballo e Hixiene Industrial
Sección Seguridade no Traballo
Sección Hixiene Industrial e 
Técnicas Analíticas I
Sección Hixiene Industrial e 
Técnicas Analíticas II

Área Técnica Medicina do Traballo 
e Ergonomía e Psicosocioloxía 
Aplicada

 Administración

Centro Issga de Ourense

 Xefatura do centro

Área Técnica Seguridade no 
Traballo e Hixiene Industrial
Sección Formación Divulgación e 
Documentación
Sección Seguridade no Traballo
Sección Hixiene Industrial e 
Técnicas Analíticas I
Sección Hixiene Industrial e 
Técnicas Analíticas II

Área Técnica Medicina do Traballo 
e Ergonomía e Psicosocioloxía 
Aplicada

 Administración

Centro Issga de Pontevedra

 Xefatura do centro

Área Técnica Seguridade no 
Traballo e Hixiene Industrial
Sección Seguridade no Traballo I
Sección Seguridade no Traballo II
Sección Seguridade no Traballo III
Sección Hixiene Industrial e 
Técnicas Analíticas I
Sección Hixiene Industrial e 
Técnicas Analíticas II
Sección Hixiene Industrial e 
Técnicas Analíticas III

Área Técnica Medicina do Traballo 
e Ergonomía e Psicosocioloxía 
Aplicada
Sección Ergonomía e 
Psicosocioloxía Aplicada

 Administración

ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN2
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3

RECURSOS
3.1.  Recursos humanos

Para a xestión das súas funcións o Issga conta na súa relación de postos de traballo. 
Cun total de 125 postos, dos que un 90,40% é persoal funcionario e un 9,60% é per-
soal laboral. O 84% localízase nos centros territoriais e o 16% na sede do Instituto,  
en Santiago de Compostela.

A creación do Instituto e a posta en marcha da súa estrutura orgánica e unidades 
administrativas supuxo a necesidade de creación de determinados postos de tra-
ballo que, xunto coa integración do persoal dos centros provinciais, deu lugar a 
unha modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Traballo e 
Benestar que foi aprobada polo Consello da Xunta de Galicia do 30 de outubro de 
2008 e publicada no DOG do 14 de novembro; esta relación de postos de traballo foi 
modificada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de febreiro de 2019, 
publicado no DOG núm. 43, do 1 de marzo, co obxecto de adaptar os postos de 
traballo aos corpos e escalas de seguridade e saúde laboral previstas na Lei 2/2015, 
do 29 de abril, do emprego público de Galicia e creadas pola Lei 14/2007, do 30 de 
outubro, pola que se crea e regula o Issga.

Centro de traballo Persoal funcionario Persoal laboral Total
Santiago	de	Compostela 20 0 20
A	Coruña 29 5 34
Lugo 16 2 18
Ourense 14 2 16
Pontevedra 34 3 37
Total 113 12 125
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RECURSOS3
No seguinte cadro indícanse os postos ocupados respecto dos existentes na RPT.

Nº postos RPT Nº postos ocupados
Santiago	de	Compostela 20 14
A	Coruña 34 27
Lugo 18 16
Ourense 16 15
Pontevedra 37 25
Total 125 97

3.2.  Recursos económicos

O orzamento do Issga vén dado pola correspondente transferencia de crédito da 
Dirección  Xeral de Relacións Laborais de Emprego da Consellería de Emprego e 
Igualdade.

O importe transferido correspóndese co orzamento de ingresos do que o Instituto 
dispón para a execución das súas actuacións durante o exercicio económico do 
2020, para facer fronte aos gastos de persoal, funcionamento e operatividade dos 
servizos centrais e dos centros territoriais e investimentos de carácter material e 
inmaterial, así como para o cumprimento das accións incluídas no Plan Anual de 
Actividades do Instituto.

As contías no ano 2020 foron as seguintes:

ORZAMENTO DE INGRESOS
CAPÍTULO	IV.	TRANSFERENCIAS	CORRENTES 6.091.532 €
CAPÍTULO	VII.	TRANSFERENCIAS	DE	CAPITAL 441.901 €
TOTAL 6.533.433 €

ORZAMENTO	DE	GASTOS
CAPÍTULO	I.	GASTOS	PERSOAL 5.419.897 €
CAPÍTULO	II.	GASTOS	EN	BENS	CORRENTES	E	SERVIZOS 671.635 €
CAPÍTULO	VI.	INVESTIMENTOS	REAIS: 441.901 €
TOTAL 6.533.433 €

20
34

18 16

37

Santiago A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Na sede do Issga en Santiago de Compostela, a través da Subdirección Xeral de 
Administración e Persoal, realízanse as tarefas propias da xestión do persoal: tomas 
de posesión e cesamentos, comisións de servizo, xubilacións, redacción dos con-
tratos do persoal laboral e prórrogas, vacacións, licenzas e permisos; xestión das 
altas e baixas na Seguridade Social, incapacidades temporais, partes de alta, baixa 
e confirmación, etc.
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3.3.  Instalacións e dotación de medios

3.3.1.  Contratación

Ao Instituto correspóndelle a xestión dos expedientes de contratación incluídos den-
tro do ámbito da súa competencia. No ano 2020 participou nos seguintes procede-
mentos de contratación centralizada:

• Contrato	para	a	subministración	de	enerxía	eléctrica	aos	centros	de	consumo	da	

Rede	de	enerxía	da	Xunta	de	Galicia	 (Redexga)	polo	procedemento	negociado	e	

suxeito	a	regulación	harmonizada.

• Contrato	para	a	subministración	sucesiva,	suxeita	a	regulación	harmonizada,	por	

prezos	unitarios	e	a	través	de	tarxetas	con	soporte	magnético,	de	carburantes	para	

vehículos,	servizo	de	telepeaxe	e	pago	en	autoestradas,	lavado	en	máquinas	de	au-

tolavado	e	pagamento	dos	servizos	de	aparcamento	a	través	de	dispositivos	OBE	

para	os	vehículos	dos	parques	móbiles	centrais	e	sectoriais	da	Xunta	de	Galicia.

• Contrato	para	 a	 subministración	de	combustible	de	calefacción,	 gasóleo	C,	 aos	

centros	de	consumo	da	Redexga,	entre	os	que	están	os	centros	territoriais	do	Issga	

na	Coruña	e	en	Ourense.

• Contrato	para	o	servizo	postal	e	telegráfico	da	Xunta	de	Galicia.

• 4º	contrato	derivado	Subministración	e	xestión	integral	de	medios	de	dixitalización	e	

impresión	de	documentos	en	varios	edificios	administrativos	na	Delegación	Territorial	

da	Xunta	de	Galicia	en	Ourense	(edificio	administrativo	Avda.	da	Habana	e	outros).

RECURSOS3
3.3.2.  Informatización

Co obxectivo de contar cun sistema que sirva de apoio á xestión eficaz do organismo, 
e de acordo coas novas tecnoloxías, o Instituto realizou as seguintes actuacións nes-
ta área co apoio da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega):

• Aplicacións	e	bases	de	datos:

 › Mellora	 e	mantemento	da	aplicación	 informática	de	 xestión	 integral	 das	

actuacións	técnicas	do	Issga	(sistema	SESAL).

 › Melloras	no	sistema	de	información	de	sinistralidade	laboral.

 › E,	de	maneira	xeral,	mantemento,	soporte,	evolución	e	explotación	relati-

vas	ás	diferentes	aplicacións	e	bases	de	datos	manexados	dende	as	áreas	

funcionais	do	Issga.

 › Realización	 de	 diversos	 traballos	 de	 cableado	 e	 instalacións	 necesarios	

para	a	dotación	e	instalación	de	rede	WIFI	nos	Centros	de	Lugo	e	A	Coruña.

3.3.2.  Instalacións e equipamento

Respecto das instalacións e equipamento do Issga, realizáronse as seguintes ac-
tuacións:

• No	centro	da	Coruña:

 › Substitución	de	bocas	de	incendio	equipadas	(BIEs)	do	centro	Issga	na	Coruña.

 › Reforma	dos	baños	do	3º	andar	do	centro	Issga	da	Coruña.
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RECURSOS3
 › Colocación	de	6	contadores	SARAD	para	a	medición	de	gas	radon	no	centro	

Issga	da	Coruña.

 › Colocación	de	56	contadores	CR-39	para	a	medición	de	gas	radon	no	centro	

Issga	da	Coruña.

 › Supervisión	externa	da	calidade	do	 laboratorio	de	análises	clínicas	do	centro	

Issga	da	Coruña.

• No	centro	de	Lugo:

 › Subministración	de	tres	anteparos	de	separación	no	centro	Issga	de	Lugo	(me-

didas	protección	COVID-19).

 › Reposición	de	4	portas	de	protección	radiolóxica	na	sala	de	raios	X	da	área	de	

Medicina	Traballo	do	Issga	de	Lugo.

 › Corta	e	retirada	dunha	sebe	de	mirtos	no	centro	Issga	de	Lugo.

• No	centro	de	Pontevedra:

 › Subministración	 dun	 proxector	 para	 a	 Escola	Galega	 de	 Prevención	 (centro	

Issga	de	Pontevedra).

 › Subministración	e	instalación	dun	optimizador	de	voltaxe	para	o	centro	territo-

rial	do	Issga	de	Pontevedra.

 › Subministración	de	15	ventás	de	aluminio	para	a	área	de	Seguridade	no	Traba-

llo	do	centro	Issga	de	Pontevedra.

 › Reparación	do	equipo	de	climatización	do	centro	do	Issga	de	Pontevedra.

 › Reparación	dun	cromatógrafo	do	laboratorio	hixiene	analítica	do	centro	Issga	de	

Pontevedra.
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4

4.1.  Accións de promoción: campañas, actos de presentación e participación en congresos e outros foros

Leváronse a cabo distintas accións de promoción, divulgación e sensibilización:

• Escola Galega de Prevención
A Escola Galega de Prevención é un espazo educativo específico para a introdución dos contidos sobre a prevención de riscos 
laborais na poboación escolar de Galicia. É un reforzo para a aprendizaxe de hábitos e actitudes cara a saúde e a seguridade 
no traballo no futuro.

A escola inclúe un itinerario de riscos no fogar, na rúa, na escola e no traballo futuro para achegar a mensaxe da necesidade de 
prevención aos nenos e nenas galegas. Co deseño de actividades en colaboración coa Consellería de Educación, Universidade 
de Formación Profesional para escolares de educación primaria, constitúe unha actividade para inculcar e espallar, nas primei-
ras idades, a vocación preventiva dun xeito didáctico, ameno e divertido, e para que os rapaces e rapazas aprendan a integrar 
a prevención no día a día e actúen de correa de transmisión desta concienciación cara aos seus maiores. No ano 2019 a Escola 
trasladouse ao centro do Issga en Pontevedra, onde se desenvolven as súas actividades actualmente.  

No ano 2020 visitaron a escola 134 alumnos.

ACTIVIDADE INSTITUCIONAL
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• Aula de Prevención de Risco Eléctrico
A Aula de Prevención de Risco Eléctrico ten por obxecto fundamental mellorar 
a formación e habilidades prácticas sobre o risco eléctrico. O coñecemento e 
aplicación correcta e sistematizada dos métodos de traballo en instalacións 
eléctricas é a principal vía para garantir que os traballos se realizan en óptimas 
condicións de seguridade.

A aula está a disposición da comunidade educativa que imparta ciclos da fami-
lia da electricidade e que aposte decididamente pola formación práctica como 
ferramenta para reducir os accidentes laborais neste ámbito. No ano 2020 tivo 
lugar unha sesión informativa e formativa cunha duración dunha hora e media 
á que asistiron 21 docentes dos departamentos de electricidade dos ciclos for-
mativos de Formación Profesional de 9 centros educativos distintos.

Como consecuencia da declaración da pandemia derivada da COVID-19, non 
se puideron levar a cabo todas as actividades que estaban programadas. Rea-
lizouse unha visita, por parte do IES Fermín Bouza Brey de Vilagarcía, o 12 de 
marzo e asistiron 8 alumnos.

• Participación nas XXI Xornadas de orientación ao emprego organizadas polo 
IES de Teis
Teis, 29 de xaneiro.

• Presentación do Plan de Actividades do Issga para o ano 2020
Santiago de Compostela, 4 de marzo.

• Participación na presentación e nunha mesa debate no congreso ORP en liña 
que co lema “Empresa saudable 5z: unha visión holística de cultura preventi-
va”, tivo lugar con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo
Modalidade virtual, 28 de abril.

• Participación na Xornada sobre a COVID: perspectivas dende a Seguridade e 
Saúde Laboral, organizada polo Colexio Oficial de Médicos da Coruña
Modalidade virtual, 7 de maio.

• Participación no Encontro profesional de turismo, organizado polo Concello 
da Coruña
A Coruña, 30 de xuño.

• Participación no congreso ORP20 en liña baixo o lema “O paradoxo da pre-
vención preditiva nos tempos de crise” cun relatorio sobre o Plan de mellora 
da seguridade e saúde laboral para a pesca e actividades afíns en Galicia
Modalidade virtual, 18 de setembro.

• Participación na xornada do proxecto REDMAR, empregabilidade de mulleres 
a bordo, no marco do Estudo integral con enfoque de xénero na prevención 
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de riscos laborais e das necesidades preventivas nos buques pesqueiros de 
Galicia
Modalidade virtual, 1 de outubro.

• Participación no acto de presentación da VII Xornada de Responsabilidade 
Empresarial na seguridade e saúde laboral no sector dos áridos, organizado 
por ARIGAL
Modalidade virtual, 21 de outubro.

• Participación no IV Congreso Internacional. A Prevención e a Seguridade In-
dustrial 4.0 Contexto COVID-19, organizado por APROSAL, CGETI e ISSGA, 
cun relatorio sobre as actuacións do ISSGA no contexto COVID-19
Modalidade virtual, 22 de outubro.

• Presentación da campaña “A túa vida, sen voltas”, co obxectivo de promover 
o uso seguro do tractor nos sectores agrario e forestal
Modalidade virtual, 24 de novembro.

• Participación na 14ª edición das Xornadas Interadministrativas de Prevención 
de Riscos Laborais, organizadas pola Dirección Xeral de Función Pública do 
Ministerio de Política Territorial
Modalidade virtual, 11 de decembro.
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• Integración da perspectiva de xénero no sistema de xestión da prevención de 

riscos laborais na empresa

Documentos informativos en formato tríptico e cartel con recomendacións  para ga-

rantir que a actividade preventiva chegue por igual a mulleres e a homes, contar coa 

variable de sexo nas estatísticas e enquisas e para establecer indicadores que per-

mitan facer un seguimento e deste xeito, fomentar o coñecemento de boas prácti-

cas de seguridade e saúde laboral desde unha perspectiva de igualdade de xénero.

• Análise da mortalidade por accidente de traballo en Galicia_2005-2017

Este estudo ofrece información imprescindible para caracterizar os accidentes mor-

tais acontecidos durante os últimos anos, o que permitirá deseñar e impulsar medi-

das específicas co fin de reducir a sinistralidade laboral e, ao tempo, dar respostas 

e asesoramento efectivo e eficiente, tanto ás persoas traballadoras como aos em-

presarios galegos, para poder xestionar a prevención de riscos laborais de forma 

adaptada á realidade do noso territorio.

No 2020, ademais, con motivo da pandemia derivada da COVID-19, o Issga traba-
llou dende o primeiro momento cara a fortalecer o cumprimento das recomenda-
cións sanitarias e para facilitar asesoramento técnico e especializado na adopción 
de medidas preventivas fronte a transmisión do coronavirus na contorna laboral en 
numerosas actividades económicas. Entre outras actuacións, elaborouse documen-
tación técnica, en diferentes formatos, sobre recomendacións preventivas de saúde 
laboral para diversos sectores e actividades, así como as correspondentes versións 

4.2.  Publicacións

Ao longo deste ano o Issga publicou unha serie de documentos que se poden des-
cargar da súa páxina web en formato dixital.

• Plan de Actividades Issga 2020

Comprende as principais liñas de traballo e actuacións técnicas do Issga para o ano 

2020.

• Informe de actuación e xestión Issga 2019

Durante o primeiro trimestre do ano elaborouse o informe das actividades realizadas 

durante todo o ano 2019.  

• Anuario de sinistralidade laboral en Galicia 2019

Monografía dedicada á estatística descritiva da sinistralidade laboral en Galicia co-

rrespondente ao ano 2019.

• A túa vida, sen voltas

Documentos informativos para presentar unha campaña de concienciación en PRL, 

realizada polo Issga en colaboración co Instituto Nacional de Seguridade e Saúde 

no Traballo, que promove o uso seguro do tractor nos sectores agrario e forestal.

Soportes da campaña: folleto técnico, tríptico, cartel técnico e cartel divulgativo.

4 ACTIVIDADE INSTITUCIONAL
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actualizadas en función da evolución da situación. Esta documentación está dispo-
ñible, en formato dixital, para a súa descarga na páxina web.

• 7 Chaves  para a prevención da COVID-19 na túa empresa

Neste documento resólvense as dúbidas máis importantes que se poden dar no 

ámbito laboral de maneira resumida para saber xestionar a prevención fronte á CO-

VID-19 na empresa. Os destinatarios son as pemes, micropemes e o emprego autó-

nomo, onde a dificultade para aplicar as medidas preventivas é maior por non con-

tar, nalgúns casos, co asesoramento dun servizo de prevención de riscos laborais.

• Chaves para a prevención da COVID-19 na túa empresa

Guía que responde ás principais dúbidas para saber actuar de xeito áxil ante un 

posible contaxio nun centro de traballo. O obxectivo é garantir a saúde laboral dos 

traballadores e traballadoras e acompañar o tecido empresarial dándolle toda a in-

formación que precise. A guía, supervisada pola autoridade sanitaria, contén 23 

preguntas que foron identificadas e seleccionas pola súa relevancia e reiteración nas 

consultas que se reciben a diario no Issga.

• Medidas para minimizar o risco de transmisión do SARS-CoV-2 por aerosois

Nota informativa sobre as medidas de prevención máis importantes para minimizar 

a transmisión da COVID-19 a partir de aerosois, en especial nos espazos interiores.

• Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus

Documento en formato guía no que se recollen as seguintes recomendacións pre-

ventivas de saúde laboral ante o coronavirus: información básica sobre a COVID-19, 

medidas previas ao inicio da actividade, nos desprazamentos ao traballo, para ga-

rantir a distancia de seguridade, organizativas, de hixiene e limpeza, técnica do la-

vado de mans con auga e xabón, técnica de hixiene das mans con preparacións al-

cohólicas, uso de máscaras e equipos de protección individual, xestión de residuos, 

colocación correcta da máscara hixiénica ou cirúrxica, xeito correcto de poñer e 

retirar as luvas, e outra información de interese.

• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no COMERCIO

Documentos informativos e actualizados periodicamente en formato de cartel, flyer 

e guía, así como un documento con preguntas frecuentes sobre prevención e saúde 

laboral ante o coronavirus no comercio.

• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas PERRUQUERÍAS

Documentos informativos e actualizados periodicamente en formato de cartel, flyer 

e guía, así como un documento con preguntas frecuentes sobre prevención e saúde 

laboral ante o coronavirus nos salóns de peiteado.

• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS DE EMPREGO

Documentos informativos en formato de cartel, flyer e guía con recomendacións de 

prevención e saúde laboral aplicables ás oficinas de emprego baseadas nas indica-
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cións das autoridades sanitarias. As solucións a implantar en cada oficina deberán analizarse individual-

mente para adaptalas á súa casuística.

• Tratamentos de desinfección en locais comerciais e outras estancias en relación ao coronavirus

Circular informativa sobre os diferentes tratamentos que están xurdindo no mercado para a desinfección 

de locais e sobre os materiais que utilizan produtos ou equipos que, mediante mecanismos de acción 

químicos ou  físicos, reclaman un efecto de inactivación ou destrución do Coronavirus, é dicir, que teñen 

potencial como desinfectantes. Entre estes produtos están o ozono, o dióxido de cloro e a luz ultravioleta.

• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS

Documentos informativos en formato de cartel e flyer con recomendacións preventivas nas oficinas sobre 

as medidas previas ao comezo da actividade, a distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas 

organizativas.

• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nos SUPERMERCADOS

Documentos informativos en formato de cartel e flyer con recomendacións preventivas nos supermerca-

dos sobre as medidas previas ao comezo da actividade, a distancia de seguridade, hixiene e limpeza e 

medidas organizativas.

• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas GASOLINEIRAS

Documentos informativos en formato de cartel e flyer con recomendacións preventivas nas gasolineiras 

sobre as medidas previas ao comezo da actividade, a distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medi-

das organizativas.
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• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas TENDAS DE ALIMENTACIÓN

Documentos informativos en formato de cartel e flyer con recomendacións preventi-

vas nas tendas de alimentación sobre as medidas previas ao comezo da actividade, a 

distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA EXTRACTIVA

Documentos informativos en formato de cartel e flyer con recomendacións preven-

tivas na industria extractiva sobre as medidas previas ao comezo da actividade, a 

distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no sector dos ÁRIDOS

Documentos informativos en formato de cartel e flyer con recomendacións preven-

tivas no sector dos áridos sobre as medidas previas ao comezo da actividade, a 

distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na industria da AUTOMOCIÓN

Documentos informativos en formato de cartel e flyer con recomendacións preventi-

vas na industria da automoción sobre as medidas previas ao comezo da actividade, a 

distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na industria NAVAL

Documentos informativos en formato de cartel e flyer con recomendacións preventi-

vas na industria naval sobre as medidas previas ao comezo da actividade, a distan-

cia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na industria da LOUSA  

Documentos informativos en formato de cartel e flyer con recomendacións preven-

tivas na industria da lousa sobre as medidas previas ao comezo da actividade, a 

distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no sector FORESTAL  

Documentos informativos en formato de cartel e flyer con recomendacións preventi-

vas no sector forestal sobre as medidas previas ao comezo da actividade, a distan-

cia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no sector da CONSTRUCIÓN

Documentos informativos en formato de cartel e flyer con recomendacións preventi-

vas no sector da construción sobre as medidas previas ao comezo da actividade, a 

distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

• Prevención no SERVIZO DE EMPREGADAS DO FOGAR fronte o coronavirus

Documento técnico coas recomendacións de prevención básicas no servizo de empre-

gadas do fogar fronte ao coronavirus e infografía coas medidas para garantir a distancia 

de seguridade, de protección persoal, organizativas e de hixiene e limpeza.

• Prevención na ATENCIÓN DE CHAMADAS TELEFÓNICAS fronte o coronavirus

Documento técnico coas recomendacións de prevención básicas na atención de 

chamadas telefónicas fronte ao coronavirus e infografía coas medidas para garantir 

a distancia de seguridade,  de hixiene e limpeza e organizativas.

4 ACTIVIDADE INSTITUCIONAL
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• Prevención na INDUSTRIA MANUFACTUREIRA fronte o coronavirus

Documento técnico coas recomendacións de prevención básicas na industria ma-

nufactureira fronte ao coronavirus e infografía coas medidas para garantir a distan-

cia de seguridade,  de hixiene e limpeza e organizativas.

• Prevención no SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO fronte o coronavirus

Documento técnico coas recomendacións de prevención básicas no servizo de axu-

da a domicilio fronte ao coronavirus e infografía coas medidas para garantir a dis-

tancia de seguridade, de protección persoal, organizativas e de hixiene e limpeza.

• Prevención nos CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO fronte o coronavirus

Documento técnico coas recomendacións de prevención básicas nos centros espe-

ciais de emprego fronte ao coronavirus, nas que haberá que valorar a súa aplicación 

considerando a súa diversidade produtiva e a diversidade funcional do colectivo. 

Infografía coas medidas para garantir a distancia de seguridade,  de hixiene e lim-

peza e organizativas.

• Prevención nas OFICINAS DE FARMACIA fronte o coronavirus

Documento técnico coas recomendacións de prevención básicas nas oficinas de 

farmacia fronte ao coronavirus e infografía coas medidas para garantir a distancia 

de seguridade,  de hixiene e limpeza e organizativas.

• Prevención nas TINTURARÍAS fronte o coronavirus

Documento técnico coas recomendacións de prevención básicas nas tinturarías 

fronte ao coronavirus e infografía coas medidas para garantir a distancia de seguri-

dade,  de hixiene e limpeza e organizativas.

• Protección no TRABALLO fronte o novo coronavirus

Infografía e documento informativo coas recomendacións xerais de actuación no 

traballo fronte ao coronavirus.

• Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus nos 

MERCADOS DE VENDA NON SEDENTARIA

Documento en formato guía que ten como finalidade orientar as actuacións necesarias 

na fase de reactivación da actividade dos mercados de venda non sedentaria para ga-

rantir a saúde das persoas traballadoras. Recóllense unha serie de recomendacións e 

medidas de contención adecuadas para a protección do persoal vendedor, da propia 

clientela e viandantes ante a exposición ao coronavirus SARS-CoV-2.

• Guía básica Issga para a elaboración do PLAN DE CONTINXENCIA

Documentos informativos en formato de cartel e guía nos que se recollen orienta-

cións para a elaboración dun Plan de Continxencia co obxecto de dispoñer dun 

instrumento de xestión para planificar a adopción das medidas necesarias que con-

tribúan a eliminar ou minimizar no posible a incidencia da emerxencia ocasionada 

polo risco comunitario que supón a pandemia provocada pola COVID-19 (SARS-

Cov-2) no ámbito laboral.
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• Guía Issga de recomendacións preventivas no ámbito laboral ante o coronavirus: cerimonias NUPCIAIS e 

outras CELEBRACIÓNS relixiosas ou civís

Documento informativo en formato guía que ten como obxectivo dar pautas e recomendacións preventivas 

para minimizar o risco de contaxio e propagación do virus, co fin de garantir a protección da saúde das persoas 

traballadoras e usuarias durante o desenvolvemento da actividade nas cerimonias nupciais e outras celebra-

cións relixiosas ou civís, segundo as indicacións das autoridades sanitarias. Pretende ser a base para elaborar 

un protocolo que recolla as medidas específicas que se deban adoptar en función das características de cada 

cerimonia ou celebración.

• Guía Issga de recomendacións preventivas no ámbito laboral ante o coronavirus: RECINTOS FEIRAIS

Documento informativo en formato guía que ten como obxectivo dar pautas e recomendacións preventivas 

para minimizar o risco de contaxio e propagación do virus, co fin de garantir a protección da saúde das persoas 

traballadoras e usuarias durante o desenvolvemento das actividades relativas ao deseño, execución e xestión 

de reunións, incentivos, conferencias, congresos, eventos e feiras comerciais segundo as indicacións das au-

toridades sanitarias. Pretende ser a base para elaborar un protocolo que recolla as medidas específicas que se 

deban adoptar polos organizadores dos eventos ou polos xestores de palacios de congresos, recintos feirais e 

outros espazos nos que se desenvolvan as actividades en función das características de cada evento.

• Recomendacións preventivas ante o coronavirus no CANTO CORAL

Documento informativo en formato guía con recomendacións xenéricas, entendendo que en todos os coros ama-

teur a responsabilidade sobre o autocoidado recae na persoa que canta. Nas entidades profesionais, ou con fin 

profesional, será a propia entidade a que deberá crear as condicións necesarias de protección, prevención e segu-

ridade aos seus empregados seguindo as indicacións das autoridades sanitarias e contando co asesoramento do 

seu Servizo de Prevención.
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• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no MARISQUEO

Documentos informativos en formato de carteis e flyers con recomendacións pre-

ventivas para as actividades de marisqueo a pé e de marisqueo a flote que inclúen 

as medidas previas ao comezo da actividade, a distancia de seguridade, hixiene e 

limpeza e medidas organizativas.

• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na EXTRACCIÓN DE RECURSOS 

ESPECÍFICOS

Documento informativo en formato de cartel con recomendacións preventivas para 

a actividade de extracción de recursos específicos que inclúe as medidas previas 

ao comezo da actividade, a distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas 

organizativas.

• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas ACTIVIDADES REDEIRAS

Documentos informativos en formato de cartel e flyer con recomendacións preven-

tivas para as actividades redeiras que inclúen as medidas previas ao comezo da 

actividade, a distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no sector do TAXI

Documento informativo en formato de cartel con recomendacións preventivas para 

o sector do taxi que inclúe as medidas antes de ir ao traballo, sobre a distancia de 

seguridade, de hixiene e limpeza e medidas organizativas.

• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OBRAS DE REHABILITACIÓN, 

REFORMAS E REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS

Documento informativo en formato de cartel con recomendacións preventivas nas 

obras de rehabilitación, reformas e reparacións en edificacións que inclúe as medi-

das previas ao comezo da actividade, a distancia de seguridade, hixiene e limpeza 

e medidas organizativas.

• Prevención e saúde laboral nos servizos e producións de EVENTOS E ESPECTÁ-

CULOS ante o coronavirus

Documento técnico no que se recollen as recomendacións preventivas básicas que 

se deben ter en conta nas montaxes audiovisuais de eventos en recintos estables ou 

temporais segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o coronavirus.

• Prevención e saúde laboral nas gravacións de CONTIDOS AUDIOVISUAIS ante o 

coronavirus

Documento técnico no que se recollen recomendacións preventivas básicas que se 

deben ter en conta nas gravacións de contidos audiovisuais segundo as informa-

cións das autoridades sanitarias sobre o coronavirus.

• Recomendacións preventivas ante o coronavirus nas xuntas das COMUNIDADES 

DE PROPIETARIOS

Documentos informativos en formato de cartel e guía co obxectivo de dar pautas e re-

comendacións preventivas para minimizar o risco de contaxio e propagación do virus, 

co fin de garantir a protección da saúde das persoas traballadoras e usuarias durante 
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o desenvolvemento das xuntas das comunidades de propietarios, segundo as indica-

cións das autoridades sanitarias. Pretende ser a base para elaborar un protocolo que 

recolla as medidas específicas que se deban adoptar en función das características 

de cada comunidade de propietarios.

4.3.  Consultas técnicas

O Issga ten establecido un protocolo de resposta ás consultas técnicas que os cida-
dáns poden formular. Este protocolo pretende dar resposta ás consultas que entran 
no Issga cun criterio común e un límite de tempo establecido para garantir un están-
dar de calidade neste servizo.

Ademais destas consultas técnicas, o Issga tamén dá resposta a outro tipo de cues-
tións relacionadas cos cursos programados e coa dispoñibilidade de material didác-
tico ou solicitudes de publicacións e outro material impreso.

4.4.  Formación interna

Ao longo do ano 2020, como consecuencia da declaración da pandemia derivada da 
COVID-19,  non se puideron realizar as accións formativas de actualización e mellora 
para os técnicos do Issga que estaban programadas:

• Riscos psicosociais. Metodoloxía de avaliación da intervención psicosocial. Es-

tudo de casos

Obxecto: analizar os elementos básicos do proceso dunha avaliación psicoso-

cial. Dar a coñecer instrumentos xerais e específicos de avaliación de factores de 
risco, entre eles o Fpsico 4.0, así como das consecuencias asociadas á expo-
sición.

• Exposición laboral a sílice cristalina respirable

Obxecto: proporcionar os coñecementos precisos sobre a sílice cristalina que permi-

tan identificar os riscos da súa exposición, como avaliala, adoptar as medidas preven-

tivas necesarias así como coñecer as consecuencias para a vixilancia da saúde nos 

traballadores expostos e as súas implicacións laborais.

• Elaboración de esbozos ou esquemas gráficos para os informes técnicos

Obxecto: establecer as pautas para elaborar informes técnicos cunha estrutura or-

denada, claridade expositiva e redacción eficaz utilizando esquemas ou esbozos 
para elaborar gráficos e editar imaxes.

787
1.134

Consultas recibidas Consultas recibidas
COVID-19
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4.5.  Participación en grupos de traballo e xornadas técnicas e cursos 
en  colaboración con outras entidades

4.5.1.  Grupos de traballo de ámbito autonómico

DO CONSELLO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

No seo do Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral, acórdase a constitución 
de grupos técnicos de traballo co fin de contribuír á mellora das condicións de tra-
ballo e á prevención dos riscos específicos relacionados con cada un dos grupos de 
traballo, establecendo medidas de asistencia e apoio ás empresas.

• Grupo de traballo de amianto

Finalidade: facer un seguimento do grao de cumprimento da normativa sobre amian-
to na nosa comunidade e propoñer e impulsar a posta en marcha de actuacións 
conxuntas para un mellor cumprimento da normativa, ou mesmo impulsar iniciati-
vas xa postas en marcha por organismos ou organizacións empresariais ou sindicais 
concretas. As actuacións, dirixidas a diferentes colectivos e sectores, se é o caso, 
poderán ser de tipo informativo, de asesoramento ou de estudo/investigación para a 
mellora das medidas técnicas de prevención e protección nos traballos con amianto.

• Grupo de traballo de silicose

Finalidade: seguimento do grao de cumprimento da normativa aplicable en ma-
teria de prevención de riscos laborais nos traballos con maior exposición a po 

de sílice na nosa comunidade autónoma. Propoñer e impulsar a posta en mar-
cha de actuacións conxuntas para un mellor cumprimento da normativa e dos 
métodos de avaliación da exposición, sen deixar de lado outros riscos hixiéni-
cos aos que está exposto este sector. Impulsar iniciativas xa postas en marcha 
por organismos ou organizacións empresariais ou sindicais concretas dirixidas 
a estes mesmos fins.

• Grupo técnico de traballo sobre sinistralidade laboral

Finalidade: seguimento, avaliación e impulso das medidas de prevención de 
riscos naqueles sectores que presentan maiores índices de sinistralidade laboral 

na nosa comunidade autónoma. É o caso de ámbitos como a construción, a pesca, 
a industria, o agro, o sector forestal, os servizos, a xardinería ou os talleres de 
reparación de automóbiles, entre outros.

DO INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA

• Comisión para a integración da igualdade

De acordo co artigo 29 dos estatutos do Issga, aprobados polo Decreto 
165/2014, do 11 de decembro (DOG nº 1, do 2 de xaneiro de 2015), o Instituto 
conta cunha comisión permanente de carácter asesor nos aspectos relaciona-
dos coa integración da igualdade nas políticas de prevención de riscos.

A súa finalidade é propoñer as directrices de avaliación do risco para a saúde da 
traballadora embarazada, que dese a luz recentemente ou que estea en período 

4 ACTIVIDADE INSTITUCIONAL
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de lactación; asesorar sobre as actuacións especiais en materia de prevención 
de riscos nos, sectores laborais feminizados que realice a Administración públi-
ca autonómica e atender as peticións de asesoramento que reciba, para o que 
se facilitarán os criterios e as alternativas que permitan unha correcta aplicación 
da prevención de riscos laborais.

• Grupo de traballo do persoal técnico habilitado

Posta en común e mellora dos procedementos e metodoloxía empregada na 
tramitación dos expedientes do persoal técnico habilitado.

Revisión da instrución interna de traballo e dos modelos documentais.

• Grupo de traballo de investigación de accidentes

Establecer un foro de debate entre o persoal técnico do Issga que desenvolve 
actuacións de investigación de accidentes que contribúa á mellora do procede-
mento de traballo seguido.

Posta en común das investigacións de accidentes que se consideren máis rele-
vantes ou de interese para o grupo.

• Grupo de traballo do sector forestal

Elaboración de documentos formativos e informativos sobre condicións de tra-
ballo seguras no sector.

• Grupo de traballo de planificación e seguimento da oferta formativa do Issga

Propoñer e coordinar a oferta formativa anual do Issga e revisión de incidencias 
e novas propostas desenvoltas durante o ano.

• Grupo de traballo de seguimento do sistema informático de xestión integral das 

actuacións técnicas do Issga - SESAL

Posta en marcha de programas, proposta de melloras e revisión de incidencias 
da aplicación SESAL.

4.5.2.  Grupos de traballo de ámbito estatal

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

A Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (CNSST) é o órgano cole-
xiado asesor das administracións públicas na formulación das políticas de preven-
ción e o órgano de participación institucional en materia de seguridade e saúde no 
traballo (artigo 13 da Lei de prevención de riscos laborais).

Para o desempeño dos seus labores a CNSST funciona en Pleno, en Comisión Per-
manente e en Grupos de Traballo, conforme a normativa que establece o seu regu-
lamento de funcionamento interno.

É de destacar a intensa actividade dos Grupos de Traballo, grazas á cal se presentaron ao 
Pleno propostas e documentos de traballo que abordan a situación de prevención de ris-

4 ACTIVIDADE INSTITUCIONAL
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cos laborais en diferentes sectores de actividade e, propoñen á súa vez, medidas tenden-
tes á mellora das condicións de seguridade e saúde dos traballadores e traballadoras.

Estes son os Grupos de Traballo nos que traballa algún membro do Issga represen-
tando á nosa Comunidade Autónoma:

• Grupo de traballo da Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo

Finalidade: seguimento das accións incluídas na Estratexia Española de Segu-
ridade e Saúde no Traballo e avaliación do cumprimento dos seus obxectivos.

• Subgrupo de Traballo de Fontes de Información

Finalidade: mellorar a coordinación das actividades que desenvolven as Admi-
nistracións Públicas en materia de recompilación, análise e difusión de informa-
ción en prevención de riscos laborais e as de estudo e investigación na devan-
dita materia, configurando un sistema de información de calidade en materia de 
seguridade e saúde no traballo.

Os obxectivos deste grupo son os seguintes:
 › Identificar	 as	 fontes	 de	 información	 estatística,	 creadas	 ou	 custodiadas	

pola	 Administración	 Xeral	 do	 Estado,	 fundamentalmente	 polo	Ministerio	

de	Emprego	e	Seguridade	Social,	 relacionadas	coa	seguridade	e	saúde	

no	traballo.

 › Elaborar	unha	ficha	descritiva	de	cada	fonte	de	información	identificada.

 › Clasificar	ditas	fontes	de	información	atendendo	a	súa	interrelación	entre	
tres	espazos	temáticos:	estrutura	económica,	condicións	de	traballo	e	es-
tado	de	saúde.

 › Estudar	o	uso	e	valoración	das	fontes	de	información	polos	usuarios,	fun-
damentalmente	usuarios	institucionais	e	investigadores.

• Subgrupo de Traballo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento
Subgrupo que depende do Grupo de traballo “EESST 2015-2020”.

Acordouse realizar unha toma de información sobre a xestión da prevención de 
riscos laborais dos servizos que realizan actividades de prevención, extinción 
de incendios e salvamento coa finalidade de conseguir melloras na seguridade 
e saúde do devandito colectivo.

• Grupo de Traballo da Educación e Formación en Prevención de Riscos Laborais
Finalidade: seguimento e a avaliación do Plan Nacional de Formación, e a re-
visión dos contidos formativos do Anexo VI do Regulamento dos Servizos de 
Prevención.

• Grupo de Traballo de Amianto
Finalidade: estudo da evolución da situación española sobre riscos e patoloxía 
por amianto, así como o seguimento sobre o cumprimento e a eficacia do pre-
ceptuado pola normativa sobre amianto, para o que se propón a adopción de 
medidas sobre a prevención fronte aos devanditos riscos ou, no seu caso, a 
modificación e actualización da citada normativa.

4 ACTIVIDADE INSTITUCIONAL
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• Grupo de Traballo de Traballadores Autónomos

Finalidade: estudo e análise das actividades con maior risco de sinistralidade do traballador autó-
nomo, análise dos criterios para a elaboración de datos estatísticos sobre sinistralidade dos tra-
balladores autónomos e seguimento, análise e avaliación das ferramentas informáticas postas a 
disposición do colectivo de autónomos polo INSST.

• Grupo de Traballo de Construción

Finalidade: análise e seguimento da aplicación da normativa de prevención de riscos laborais ao 
sector da construción.

• Grupo de Traballo do Sector Agrario

Finalidade: estudo e seguimento da aplicación da normativa preventiva no sector agrario.
Hai tres subgrupos que funcionan asociados a este grupo nos que tamén participa o Issga:

 › Subgrupo	Vixilancia	da	Saúde	no	Sector	Agrario.

 › Subgrupo	Riscos	Laborais	e	Xénero	no	Sector	Agrario.

 › Subgrupo	Maquinaria	Agrícola.

• Grupo de Traballo de Valores Límite

Finalidade: implantar e actualizar anualmente un sistema nacional de valores límite indicativos refe-
ridos á exposición a axentes químicos no ambiente de traballo, co fin de previr os posibles riscos 
que puidesen entrañar para os traballadores.

Cada ano o Grupo eleva ao Pleno, para a súa aprobación, o documento Límites de Exposición Pro-
fesional para Axentes Químicos en España.

4 ACTIVIDADE INSTITUCIONAL
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• Grupo de Traballo de Seguridade Viaria Laboral

Finalidade: estudo dos accidentes de tráfico laborais. Os traballos deste grupo 
oriéntanse aos seguintes obxectivos:

 › Analizar	os	datos	estatísticos	dos	accidentes	de	tráfico	laborais.

 › Analizar	a	problemática	derivada	dos	accidentes	de	tráfico	laborais	en	xor-

nada	de	traballo	e	propoñer	medidas	que	se	deban	adoptar.

• Grupo de Traballo do Sector Marítimo Pesqueiro

Os traballos do grupo oriéntanse a:
 › Estudar	 a	 información	 existente	 sobre	 condicións	 de	 traballo	 no	 sector	

pesqueiro	e	elaborar	propostas	para	a	mellora	das	condicións	de	seguri-

dade	e	saúde	no	traballo	no	devandito	sector.

 › Recompilar	os	instrumentos	e	as	ferramentas	deseñadas	a	nivel	nacional	e	

enfocadas	cara	á	avaliación	de	riscos	e	prevención	da	sinistralidade	neste	

sector.

 › Promover	os	instrumentos	e	as	ferramentas	deseñadas	a	nivel	nacional	e	

enfocadas	cara	á	avaliación	de	riscos	e	prevención	da	sinistralidade	neste	

sector.

• Subgrupo de Traballo do Plan de Sensibilización en PRL no Sector Pesqueiro

Subgrupo que depende do Grupo de Traballo do Sector Marítimo Pesqueiro.

Planificar as accións do Plan de sensibilización do sector en materia de SST e 
xestión de emerxencias a bordo.

COMITÉ TÉCNICO MIXTO DO MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE 
SOCIAL-CCAA PROPOSTOS POLO INSST ÁS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

• Grupo de traballo: Base de situacións de traballo - Caracterización de situacións 

de exposición a axentes químicos  (BASEQUIM)

Finalidade: crear unha base de datos de situacións de traballo que impliquen 
exposición potencial a axentes químicos e que sirva de consulta e referencia en 
situacións reais similares ás que describa a base.

• Grupo base de situacións perigosas en máquinas (BASEMAQ)

Finalidade: recoller situacións perigosas de traballo con máquinas, selecciona-
las, analizalas realizando unha avaliación de riscos que permita unificar os crite-
rios aplicables en cada caso e definir as medidas preventivas correspondentes, 
de maneira que sexan un modelo que se ha seguir para os que estean expostos 
a situacións semellantes. Especialmente dirixido a pequenas e medianas em-
presas, microempresas e traballadores autónomos.

• Grupo de Traballo: Análise Cualitativa da Mortalidade por Accidente de Traballo

Finalidade: coñecer as causas dos accidentes de traballo e as características 
asociadas relevantes para a súa prevención. Na actualidade recollen informa-
ción sobre os accidentes graves e mortais ocorridos, de acordo cos cambios 
metodolóxicos introducidos a partir do 01/01/08.
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• Grupo de Traballo: Montaxe de Espectáculos Públicos

Finalidade: elaboración dun manual de boas prácticas na montaxe e desmon-
taxe de escenarios no que se terán en conta os aspectos técnicos e materiais 
con relevancia na prevención de riscos do sector e participación nos comités 
técnicos de normalización.

AENOR (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN)

• Comité Técnico AEN/CTN81 “Prevención e Medios de Protección Persoal e Co-

lectiva no Traballo”

• Subcomité técnico AEN/CTN 81/GT 01 “ISO 45001” sistema de xestión da seguri-

dade e saúde no traballo. Requisitos con orientación para a súa utilización

• Subcomité análise, valoración e auditorías, grupo de traballo 7 – Amianto

• Handbook ISO 45001 PYMES

4.5.3.  Grupos de Traballo con outras Comunidades Autónomas

• Grupo Sector Pesqueiro dos Institutos de Seguridade e Saúde Laboral da Costa 

Cantábrica

Este grupo está formado polos institutos de seguridade e saúde laboral de Gali-
cia (Issga), Asturias (IAPRL), Cantabria (ICASST) e País Vasco (OSALAN).

Finalidade: elaborar e divulgar documentación para a vixilancia da saúde no 
sector pesqueiro.

• Grupo Elaboración de Material Informativo sobre PRL dos Institutos de Segurida-

de e Saúde Laboral da Costa Cantábrica

Elaboración conxunta de publicacións sobre seguridade e saúde laboral dos 
traballadores e traballadoras do mar das comunidades autónomas de Galicia, 
Asturias, Cantabria e País Vasco.

4.5.4.  Outros

• Comité de verificación de empresas saudables

Seguimento do programa de recoñecemento de boas prácticas das empresas 
en promoción da saúde.

• Rede española de seguridade e saúde no traballo

Posta en común de aspectos de interese sobre a PRL entre órganos das admi-
nistracións públicas, sindicatos e organizacións empresariais.

• Grupo de traballo do convenio INSS - Xunta de Galicia. Amianto

Realización de actuacións conxuntas en relación con traballadores afectados 
de patoloxías derivadas da utilización do amianto.
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• Grupo de traballo sobre o contido das caixas de primeiros auxilios nas embarca-

cións de pesca

Definir os requisitos mínimos que debería conter a caixa de primeiros auxilios 
das embarcacións de pesca de baixura e artesanal.

Participan o Issga, Urxencias sanitarias-061 e a Consellería do Mar.

• Grupo de traballo de adecuación de equipos de traballo de pesca

Realización de actuacións destinadas á adecuación dos equipos de traballo 
de pesca. Participa a Consellería do Mar, o Issga e varios representantes dos 
servizos de prevención SPM Mar Seguro, SPM Coapre, SPA Taprega e do SPA 
Mugatra.

• Grupo de traballo sobre riscos de violencia externa para empresas de seguridade 

privada en centros do SERGAS

Realización de actuacións conxuntas en relación cos traballadores do sector 
da seguridade privada nos centros sanitarios do SERGAS para a prevención e 
xestión da violencia externa.

• Proxecto piloto da Guía do ITSS de investigación de EEPP

A Inspección de Traballo e Seguridade Social en colaboración co INSST e os 
Institutos de Seguridade e Saúde no Traballo de diversas CCAA viñeron desen-
volvendo un proxecto dirixido a deseñar unha ferramenta para a investigación 
de casos de enfermidades profesionais que permita unha captura harmonizada 

de datos, base para a mellora do tratamento e explotación da información obti-
da nas actuacións de campo. Unha vez deseñadas estas ferramentas o  INSST, 
xunto coa Subdirección Xeral para a Coordinación da Inspección do Sistema de 
Relacións Laborais, ven o interese de realizar un estudo piloto coa finalidade de 
melloralas e adaptalas á práctica.

• Proxecto “Análise dos accidentes leves no sector pesqueiro”

Proxecto que xorde no seo do Grupo de Traballo do “Sector Marítimo Pes-
queiro” da CNSST, debido á inquietude pola análise preventiva dos accidentes 
leves, mediante unha colaboración do INSST coas Comunidades Autónomas. 
O seu obxectivo é caracterizar os accidentes leves que se producen no sector 
pesqueiro e obter información de interese en materia preventiva, tal como a súa 
distribución por artes de pesca, tipo de embarcación ou de empresa, o efecto 
da xestión preventiva a bordo, e especialmente sobre as causas dos mesmos.

4.6.  Xornadas técnicas e cursos en colaboración con outras entidades

O Issga colaborou na organización de actividades formativas coas 
entidades que se relacionan.

• Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Centros Issga. A Coruña
 › Conferencia	no	marco	da	UDC	Saudable	sobre	prácticas	

saudables	nas	empresas	galegas,	en	Ferrol.
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Centro Issga. Lugo
 › Xornada	técnica		sobre	primeiros	auxilios	no	CFEA	de	Becerreá.

Centro Issga. Pontevedra
 › Semana	de	benvida	na	Facultade	de	Ciencias	Xurídicas	e	do	Traballo	Cur-

so	2020/2021.

 › Participación	no	Máster	en	Ciencia	e	Tecnoloxía	de	Conservación	de	Pro-

dutos	da	Pesca	da	Universidade	de	Vigo	e	Anfaco-Cecopesca.

Issga. Santiago de Compostela
 › Xornadas	Someso	Emprende	e	Orienta	-	O	teu	corpo	é	a	túa	ferramenta.	

Prevención	dos	trastornos	musculoesqueléticos,	no	CIFP	Someso.

 › XXI	Xornadas	de	orientación	ao	emprego	no	IES	de	Teis.

• Consellería do Medio Rural

Centro Issga. Ourense
 › Curso	ponte	de	Usuario	Profesional	de	Produtos	Fitosanitarios.	Nivel	cua-

lificado.

• Escola Galega de Administración Pública (EGAP)

Issga. Santiago de Compostela
 › Curso	de	Prevención	de	riscos	laborais:	seguridade	nos	traballos	de	labo-

ratorio.

• Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Issga. Santiago de Compostela
 › Xornada	Interadministrativa	de	PRL	2020.	A	resposta	coordinada	da	Admi-

nistración	ante	a	COVID-19.

• Obradoiro de Emprego Terras do Sor III

Centro Issga. Lugo
 › 	Xornada	Técnica	“Prevención	de	riscos	laborais	e	primeiros	auxilios”.	Car-

pintería	e	Atención	Sociosanitaria.

• Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Arousa (GALP)

Centro Issga. Pontevedra
 › 	Xornada	sobre	a	saúde	laboral	das	mulleres	nas	profesións	do	mar.

• Fundación Laboral da Construción (FLC)

Centro Issga. Pontevedra
 › Xornadas	técnicas	sobre	seguridade	e	saúde	 laboral	en	‘Estadas.	Montaxe,	

uso	e	desmontaxe”	en	Vilamarín	(Ourense),	Arteixo,	Lugo,	Santiago	e	Vigo.

• Clúster do granito

Centros Issga.  A Coruña e Ourense
 › Xornada	sobre	a	actualidade	normativa	da	SCR.	Novos	requisitos	e	obri-

gas	para	as	empresas.
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5

RELACIÓNS 
CON OUTROS 
ORGANISMOS

5.1.  Convenios e acordos de colaboración

• Convenio de colaboración coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o 
desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación en materia 
de prevención de riscos laborais.
Data de sinatura: 9/1/2020

• Convenio de cooperación educativa coa Universidade de Vigo para a realización de 
prácticas académicas externas do alumnado do Mestrado universitario en prevención 
de riscos laborais.
Data de sinatura: 28/10/2020

• Convenio de cooperación educativa coa Universidade de A Coruña para a realización 
de prácticas académicas externas do alumnado do Mestrado universitario en preven-
ción de riscos laborais.
Data de sinatura: 28/10/2020

• Acordo de prórroga do convenio interadministrativo coa Consellería de Medio Rural 
para o reparto de gastos polo uso compartido das instalacións do Edificio Prado Lonia 
en Ourense
Data de sinatura: 22/12/2020
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5.2.  Coordinación con outros organismos da Administración

Xunta de Galicia

• Consellería de Emprego e Igualdade
 › Consello	Reitor	do	Issga.

• Dirección xeral de emerxencias e interior da Vicepresidencia Primeira e Conse-
llería de Presidencia, Xustiza e Turismo

 › Rede	de	Comunicación	dos	Accidentes	Laborais	(112).

 › Grupos	de	acción	dos	Plans	de	Emerxencia	Exterior	de	Galicia	(PEE).

• Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias da Vicepresidencia 
Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

 › Remisión	 da	memoria	 anual	 referida	 ao	 período	 de	 actividades	 do	 ano	

2019	conforme	ao	artigo	13	da	Lei	14/2007.

• Escola Galega de Administración Pública da Consellería de Facenda e Adminis-
tración Pública

 › Colaboración	na	realización	de	cursos	de	formación.

• Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade
 › Consello	Reitor	do	Issga.

 › Comunicación	de	datos	de	terceiros	obrigados	ao	pagamento.
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5 RELACIÓNS CON OUTROS ORGANISMOS

 › Adhesión	ao	‘Programa	europeo	de	promoción	da	saúde	nos	centros	de	

traballo’,	 liderado	polo	Instituto	Nacional	de	Seguridade	e	Saúde	no	Tra-

ballo	(INSST),	e	que	ten	por	obxectivos	mellorar	a	organización	e	as	con-

dicións	de	traballo,	promover	a	participación	activa	e	fomentar	o	desenvol-

vemento	individual.

• Outros Institutos de Seguridade e Saúde Laboral
 › Instituto	Vasco	de	Seguridade	e	Saúde	Laborais	(Osalan),	Instituto	Cánta-

bro	de	Seguridade	e	Saúde	no	Traballo	(ICASST)	e	Instituto	Asturiano	de	

Prevención	de	Riscos	Laborais	(IAPRL).

• Outros organismos
 › A	Consellería	Emprego	e	Igualdade	segue	a	levar	a	cabo	o	plan	autonómi-

co	contra	o	emprego	non	declarado	en	Galicia	que	realiza	en	coordinación	

co	Estado.	Esta	campaña	está	dirixida	a	reforzar	as	inspeccións	para	de-

tectar	faltas	de	alta	na	Seguridade	Social	e	loitar	fundamentalmente	contra	

o	fraude	de	prestacións	no	Servizo	Público	de	Emprego	de	Galicia.

• Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo
 › Rede	Europea	e	Rede	Nacional	de	Seguridade	e	Saúde	no	Traballo.

• Instituto Social da Mariña
 › Colaboración	cos	representantes	do	sector	pesqueiro	para	a	prevención	

de	riscos	laborais	no	mar.

 › Plan	Vixía.

• Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade
 › Desenvolvemento	dunha	unidade	docente	de	Medicina	do	Traballo.

 › Reunións	técnicas	para	a	colaboración	en	investigación	de	enfermidades	

profesionais	e	vixilancia	da	saúde,	incluída	a	postocupacional,	dos	traba-

lladores	expostos	a	risco	por	amianto.

 › Plataforma	de	saúde	laboral	para	a	comunicación	de	sospeitas	de	enfer-

midade	profesional.

 › A	través	das	subdireccións	de	Información	sobre	Saúde	e	Epidemioloxía	e	

de	Programas	de	Control	de	Riscos	Ambientais	para	a	Saúde	en	relación	

as	actuacións	ante	o	coronavirus.

• Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais da Vicepresi-
dencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

 › Consello	Reitor	do	Issga.

• Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS)
 › En	materia	de	seguridade	e	saúde	no	traballo.

• Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSST)
 › Presenza	no	Comité	Técnico	Mixto	INSST-CCAA.

 › Presenza	na	Rede	de	Institutos	de	Seguridade	e	Saúde	Laboral.

 › Asistencia	e	participación	en	xornadas.

 › Colaboración	na	elaboración	de	normativa	e	guías	técnicas.



43

INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA · Informe xeral de actuacións e de xestión ISSGA · 2020

6
ACTUACIÓN TÉCNICA

6.1.  Tarefas de investigación e asistencia técnica (Artigo 3, 
parágrafo 2b da Lei 14/2007)

Lévanse a cabo as seguintes actuacións:

6.1.1.  Investigación de accidentes leves, graves e mortais (Lei 
14/2007 funcións Issga artigo 4a, 4f)

A investigación dos accidentes de traballo permite coñecer as causas que 
os provocan e, en consecuencia, desenvolver a súa prevención dun xeito 
xenérico mediante a formulación de plans e programas de redución basea-
dos na análise dos datos derivados das investigacións. Ademais, conside-
rados individualmente, os informes técnicos da investigación servirán de 
apoio ás autoridades laboral, sanitaria ou xudicial, no exercicio das súas 
competencias, para a esixencia das responsabilidades dos incumprimen-
tos que se poidan constatar, e a súa conseguinte depuración.

A este respecto, compre lembrar que unha das funcións do instituto é ana-
lizar, investigar e avaliar as causas e os factores determinantes dos riscos 
laborais, dos accidentes de traballo e das enfermidades profesionais, esta-

ACTUACIÓN TÉCNICA



44

INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA · Informe xeral de actuacións e de xestión ISSGA · 2020

6
blecendo un carácter sectorial e territorial; abordar o seu estudo preventivo e propor, 
de ser o caso, medidas correctoras.

A continuación indícase o número de investigacións de accidentes de traballo que 
se realizaron no ano 2020, por parte do persoal técnico do Issga:

Investigacións de accidentes Mortais Graves Leves Totais
Totais 29 291 50 370

6.1.2.  Investigación de accidentes consonte o Convenio coa Fiscalía

Consonte o protocolo de coordinación asinado entre a Xunta de Galicia e a Fiscalía 
de Galicia para a investigación eficaz e rápida dos delitos contra a vida, a saúde e a 
integridade física dos traballadores, así como para a execución efectiva das senten-
zas condenatorias, trátase neste caso de investigar, a requirimento e con presteza, 
os accidentes que poidan dar lugar á esixencia de responsabilidades penais.  

Investigación de accidentes 
consonte o convenio coa Fiscalía

Mortais Graves Leves Totais

Totais 19 13 2 34

6.1.3.  Investigación de enfermidades profesionais

O cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social publicouse no 
Real decreto 1299/2006, do 10 de novembro (BOE do 19.11.2006). Como base para a 

súa prevención realízanse informes das enfermidades profesionais mortais e graves, e das 
leves con algunha significación singular, e remítense os informes correspondentes á ITSS.

A investigación permite coñecer as causas que as provocan e, en consecuencia, 
desenvolver a súa prevención dun xeito xenérico mediante a formulación de plans 
e programas de redución baseados na análise dos datos derivados das investiga-
cións. Considerados individualmente, os informes técnicos da investigación servirán 
de apoio ás autoridades laboral, sanitaria ou xudicial, no exercicio das súas compe-
tencias, para a esixencia das responsabilidades dos incumprimentos que se poidan 
constatar e a súa conseguinte depuración.

A continuación indícanse as enfermidades profesionais investigadas polo persoal 
dos equipos técnicos de medicina do traballo do Issga, diferenciadas por sector de 
actividade e grupo de clasificación:  

Grupo de Enfermidade Profesional
1 2 3 4 5 6 Totais

Investigacións Enfermidades 
Profesionais 10 36 20 30 24 1 121

Nº Visitas 11 41 18 30 26 1 127
Informes 6 33 18 17 19 1 94

Nota aclaratoria:
 › Grupo	1:	enfermidades	profesionais	causadas	por	axentes		químicos.

 › Grupo	2:	enfermidades	profesionais	causadas	por	axentes		físicos.

 › Grupo	3:	enfermidades	profesionais	causadas	por	axentes	biolóxicos.

ACTUACIÓN TÉCNICA
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 › Grupo	4:	enfermidades	profesionais	causadas	por	inhalación	de	substan-

cias	e	axentes	non	comprendidas	noutros	puntos.

 › Grupo	5:	enfermidades	profesionais	da	pel	 causadas	por	 substancias	e	

axentes	non	comprendidas	nalgúns	dos	outros	puntos.

 › Grupo	6:	enfermidades	profesionais	causadas	por	axentes	carcinoxénicos.

6.1.4.  Sospeitas de enfermidades profesionais

Ademais das enfermidades profesionais, tamén se investigan as sospeitas de enfermi-
dades profesionais en colaboración coa autoridade sanitaria. Lévase a cabo un ase-
soramento técnico en saúde laboral no circuíto de comunicación de sospeita de en-
fermidades profesionais e intercambio de información sobre os casos comunicados.

A continuación indícanse as sospeitas de enfermidades profesionais investigadas 
polo persoal dos equipos técnicos de medicina do traballo do Issga, diferenciadas 
por sector de actividade e grupo de clasificación:

Grupo de Enfermidade Profesional
1 2 3 4 5 6 Totais

Sospeitas de enfermidades 
profesionais 2 60 - 8 3 1 74

Nota aclaratoria:
 › Grupo	1:	enfermidades	profesionais	causadas	por	axentes		químicos.

 › Grupo	2:	enfermidades	profesionais	causadas	por	axentes		físicos.

 › Grupo	3:	enfermidades	profesionais	causadas	por	axentes	biolóxicos.

 › Grupo	4:	enfermidades	profesionais	causadas	por	inhalación	de	substan-

cias	e	axentes	non	comprendidas	noutros	puntos.

 › Grupo	5:	enfermidades	profesionais	da	pel	causadas	por	substancias	e	

axentes	non	comprendidas	nalgúns	dos	outros	puntos.

 › Grupo	6:	enfermidades	profesionais	causadas	por	axentes	carcinoxénicos.

6.1.5.  Actuacións dos técnicos habilitados

Disponse de doce prazas de técnicos habilitados pola autoridade laboral para levar 
a cabo actuacións comprobatorias das condicións materiais ou técnicas de seguri-
dade e saúde nas empresas e centros de traballo radicados en Galicia, segundo o 
regulado no Decreto 138/2007, e consonte á convocatoria aberta coa Orde do 11 de 
outubro de 2007 da Consellería de Traballo.

O número total de actuacións dos técnicos habilitados foron 406.

6.1.5.  Asistencias técnicas a requirimento de organismos, empresas e tra-
balladores (inclúense as asistencias prestadas aos tribunais de xustiza en 
función do artigo 4f da Lei 14/2007)

O Issga, como organismo técnico de referencia, e consonte os fins que lle asigna a Lei 
14/2007, presta asesoramento e asistencia técnica ás empresas, con especial atención 
ás pequenas e medianas empresas, ás traballadoras e traballadores, ás administracións 
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públicas, aos sindicatos, ás asociacións empresariais e aos demais axentes económicos 
e sociais, para o mellor cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais, e 
realiza a análise das condicións de traballo cando así o solicita calquera das partes impli-
cadas na prevención de riscos laborais, ou mesmo a autoridade xudicial.

As actuacións de asistencia técnica a requirimento foron 102. Nestas actuacións se 
inclúen as asistencias a persoal traballador ou sindicatos, ás administracións públi-
cas (Inspección de Traballo e Seguridade Social, xulgados, Consellería competente 
en materia de educación, e outras), así como as consultas técnicas recibidas.

Ademais houbo 94 actuacións de asesoramento na elaboración de protocolos sobre 
medidas preventivas ou para minimizar o risco de contaxio ante o coronavirus, así 
como de revisión de documentación e  características técnicas de máscaras.

6.2.  Programa de traballos desenvolvidos para a autoridade laboral

As decisións da autoridade laboral deben ter en conta aspectos técnicos. Neste 
eido, o Issga préstalle o seu apoio ou ben ten asumida a xestión dos seguintes pro-
cedementos administrativos.

Informes técnicos

Elabóranse o 100% dos informes técnicos solicitados pola autoridade laboral:

Informes técnicos emitidos
Informes sobre coeficientes redutores á idade de xubilación 2
Informes sobre acreditación de servizos de prevención 1

6 ACTUACIÓN TÉCNICA
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6.3.  Asesoramento (artigo 3, parágrafo 2c, Lei 14/2007)

Desenvolvéronse as seguintes accións de asesoramento sobre aspectos técnicos e 
organizativos:

6.3.1.  En colaboración coa Inspección de Traballo e Seguridade Social

Seguimento de grandes obras de construción e obra civil

O número de accións do persoal técnico do Issga indícase no seguinte cadro:

Plan de actuacións en grandes obras Técnicos do Issga 
coa ITSS

Técnicos do 
Issga Totais

Visitas 19 - 19
Actuacións 68 - 68
Requirimentos / Comprobación 
documental 5 - 5

Xuntanzas 3 - 3
Investigación de accidentes 2 - 2
Núm. de empresas 220 - 220

Plan sectorial de pesca

O sector pesqueiro continúa sendo un dos primeiros axentes da economía galega 
e tamén un dos que se consideran tradicionalmente como de alto risco por mor de 

peculiaridades como a inseguridade propia derivada de traballar nun barco, que é 
unha superficie móbil e relativamente inestable, a exposición a condicións climáticas 
adversas, a inexistencia de xornadas fixas de traballo e descanso e as condicións de 
habitabilidade e hixiene dos barcos, que son a un tempo centros de traballo e vivenda.

Isto fai que o labor de prevención dos riscos deste sector presente unha gran dificul-
tade, co engadido de que os accidentes que atinxen ao barco (envorcadura, afundi-
mento, etc.) afectan a toda a tripulación e non se poden adoptar medidas inmediatas 
especialmente cando se atopan en mar alto.

6.3.3.  Accións propias do Issga: Plans Sectoriais

Trátase de actividades planificadas, fundamentalmente de carácter sectorial e fronte 
a riscos determinados, que inciden en determinados aspectos concretos da pre-
vención de riscos laborais, e contribúen tanto á redución da sinistralidade e das 
enfermidades profesionais como a desenvolver unha cultura preventiva nos sectores 
produtivos onde é máis necesaria.

Enmarcáronse dentro dos plans ou programas e coas actuacións que se reflicten no 
seguinte cadro:

Total actuacións
Programa por sectores de actividade 235

ACTUACIÓN TÉCNICA6
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ACTUACIÓN TÉCNICA6
Outras actuacións técnicas

Encadradas no Plan de actividades do Instituto para o 2020, tamén se desenvolve-
ron as actividades que se indican a continuación:

Total actuacións
Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), expedientes 115

Nos equipos de valoración de incapacidades (EVI) do Instituto Nacional da Seguri-
dade Social un técnico do Issga actúa como experto en seguridade e saúde laboral.

Total actuacións
Asistencia a grupos de traballo técnicos 41

Contabilízanse as asistencias por parte do persoal técnico do Instituto ás reunións 
dos grupos de traballo técnicos formalmente constituídos.

6.4.  Accións formativas

Dirixidas a traballadores, empresarios, dirixentes sindicais, directores técnicos de empre-
sas e institucións públicas, técnicos e profesionais da prevención de riscos laborais, etc.

A oferta formativa do Issga dáse a coñecer fundamentalmente a través da páxina 
web e a distribución de trípticos coa oferta formativa anual.

Tamén se pode consultar nos centros que o Issga ten nas catro provincias e onde se 
desenvolve a maioría da actividade formativa presencial ofertada.

As accións formativas de diferente tipo programadas para o ano 2020 víronse modifi-
cadas pola situación derivada da pandemia da COVID-19, que impediu a realización 
da maior parte das actividades presenciais; as que se realizaron foron as seguintes:

6.4.1.  Cursos

Presenciais Núm.  accións Núm.  alumnos
Cursos de PRL presenciais - Nivel básico - 
35 horas 2 43
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ACTUACIÓN TÉCNICA6
• Curso de Prevención de Riscos Laborais. Nivel básico 35 h (2 edicións)

 › Ourense

1a	edición:	do	17/2/2020	ao	21/2/2020.

 › Pontevedra

1a	edición:	do	2/3/2020	ao	6/3/2020.

En liña Núm.  accións Núm.  alumnos
Cursos de  PRL en liña - Nivel básico - 60 horas 9 641
Cursos de  PRL en actividades de tempo 
libre en liña - Nivel básico - 60 horas 1 73

Cursos de PRL en liña para traballadores 
autónomos - Nivel básico - 60 horas 1 42

Total 11 756

Dentro dos cursos básicos de prevención de riscos laborais en liña de 60 horas, 
un deles fíxose en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e 
Voluntariado e dedicóuselle un módulo aos riscos específicos das actividades de 
tempo libre. Así mesmo, tamén se organizou un curso específico para os traballado-
res autónomos.

• Curso de Prevención de Riscos Laborais en liña. Nivel básico 60 h (9 edicións)
 › Do	11/3/2020	ao	6/5/2020:	T01,	T02	e	T03.

 › Do	21/4/2020	ao	18/6/2020:	T01,	T02	e	T03.

 › Do	22/9/2020	ao	20/11/2020:	T01,	T02	e	T03.
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• Centro Issga. Lugo

 › Risco	laboral	durante	o	embarazo	e	a	lactación:	aplicación	práctica	da	guía	

de	axuda	para	a	valoración	a	nivel	técnico-sanitario.

Data:	6	de	marzo

• Centro Issga. Pontevedra
 › Proxecto	da	carpintería	de	madeira	tradicional	á	industria	4.0.	Implicacións	

en	PRL.

Data:	28	de	febreiro

Webinars Núm.  accións Núm.  alumnos
A túa vida, sen voltas. CIFP A Granxa. Pontea-
reas 1 29

A túa vida, sen voltas. IES Cidade de Antioquía. 
Xinzo de Limia 1 43

Total 2 72

6.5.  Hixiene analítica

No seu Plan de Actuación 2020, o Issga establece para o Laboratorio de referencia 
de Hixiene Analítica (LHA) a actuación consistente na realización das determinacións 
analíticas demandadas por entidades ou as precisas no desenvolvemento das activi-
dades de investigación e control propias do Instituto. O Issga pon á disposición das 
persoas interesadas o servizo consistente na realización de determinacións analíticas 
de mostras ambientais e biolóxicas procedentes da exposición a axentes químicos.

• Curso básico de Prevención de Riscos Laborais en actividades de tempo libre 
en liña. Nivel básico. 60 h

 › Do	17/3/2020	ao	6/5/2020.

• Curso de Prevención de Riscos Laborais para traballadores autónomos en liña. 
Nivel básico. 60 h

 › Do	14/10/2020	ao	20/11/2020.

Específicos Núm.  accións Núm.  alumnos
Contidos formativos específicos do convenio 
colectivo do sector da construción - Convenio 
FLC - Issga

1 14

• Contidos formativos específicos do convenio colectivo do sector da constru-
ción_Convenio FLC_Issga

 › Contido	formativo	específico	para	vehículos	e	maquinaria	de	movemento	

de	terras_6	horas.

Data:	11/3/2020

6.4.2.  Xornadas Técnicas

Específicos Núm. accións Núm. alumnos
Centro Issga de Lugo 1 50
Centro Issga de Pontevedra 1 18
Total 2 68
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As mostras analizadas polo LHA son tanto mostras ambientais (metais, materia 
particulada, compostos orgánicos volátiles, formaldehido, fibras...) como mostras 
biolóxicas (sangue, soro, urina...) dos traballadores procedentes da exposición a 
axentes químicos.

O LHA está acreditado como laboratorio especializado na análise (reconto) de fibras 
de amianto, coa contrasinal de acreditación GA-ALA nº1, segundo se recolle na 
Resolución do 19 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Traballo e Economía 
Social (BOE nº 10, do 12/01/2015). A última revisión desta acreditación foi realizada 
no ano 2017. Esta acreditación establece que o Laboratorio de Hixiene Analítica do 
Issga cumpre cos termos especificados no protocolo para a acreditación de labora-
torios especializados na análise (reconto) de fibras de amianto consonte ao estable-
cido no Anexo II do Real decreto 396/2006, confirmando a capacidade técnica do 
Laboratorio segundo a normativa vixente.

A actividade analítica do laboratorio divídese en tres áreas: mantemento do sistema 
de calidade, validación de métodos analíticos e realización de análises de mostras 
externas.

Mantemento do sistema de calidade. Nesta área inclúense todas aquelas ac-
tividades documentais e de xestión que permiten manter o sistema de calidade do 
laboratorio para garantir o correcto funcionamento do LHA e darlle fiabilidade aos 
seus resultados. Tamén se inclúen, neste apartado, a participación en programas 
de control de calidade interlaboratorio organizados polo Instituto Nacional de Se-

guridade e Saúde no Traballo (INSST). Na actualidade o LHA do Issga participa nos 
seguintes Programas interlaboratorio de control de calidade do INSST:

• PICC-Met:	determinación	de	metais	en	filtros	de	membrana	por	espectrofotometría	

de	absorción	atómica	(Cd,	Cr,	Ni	e	Pb).

• PICC-VO:	determinación	de	vapores	orgánicos	en	tubos	de	carbón	activo	por	cro-

matografía	de	gases	(n-hexano,	ciclohexano,benceno,	etilbenceno,	tolueno,	m-xile-

no,	clorobenceno,	1,1,1-tricloroetano,	acetato	de	etilo	e	acetato	de	n-butilo).

• PICC-Gr:	determinación	de	materia	particulada	en	filtros	por	gravimetría	(filtros	de	

PVC	e	filtros	de	FV).

• PICC-FA:	reconto	de	fibras	en	filtros	por	microscopía	óptica	con	contraste	de	fases.

• PICC-MetU:	determinación	de	metais	en	urina	por	espectrofotometría	de	absorción	

atómica-vapor	frío	(Cr	e	Hg).

Validación de métodos analíticos. Durante o ano 2020, completáronse os es-
tudos para verificar a aplicación da norma UNE 81599:2014 Exposición no lugar 
de traballo. Determinación de partículas en suspensión no aire (fraccións inhalable, 
torácica e respirable). Método gravimétrico para a determinación simultánea das 
fraccións inhalable e respirable tomadas co equipo IOM Multidust.

Realización de determinacións analíticas. A actividade analítica resúmese en 
catro táboas das cales a Táboa 1 fai referencia á actividade do laboratorio en rela-
ción ao número de mostras, a Táboa 2 ao número de análises, a Táboa 3 ao número 
de determinacións realizadas e a Táboa 4 ao número de mostras, análises e deter-
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ACTUACIÓN TÉCNICA6
minacións, segundo o tipo de mostra. Todas as táboas diferencian a actividade tanto 
por programas como por técnicas analíticas. O período comprendido é o que vai do 
01.01.2020 ao 31.12.2020.

TÁBOA 1. Número de mostras segundo o programa e a técnica analítica

Técnica analítica
Programa de actividade Total

LHA1 LHA2 LHA3 C.I.
Cromatografía de gases 10 8 18
HPLC 20 8 28
Espectrofotometría de absorción 
atómica 5 5 12 22

Gravimetría 40 14 21 25 100
Microscopía 4 4
Total 59 14 46 53 172

LHA	1.	Aseguramento	da	calidade

LHA	2.	Normalización	e	posta	a	punto	de	métodos	analíticos

LHA	3.	Análises	externas

C.I.	Controis	internos

TÁBOA 2. Número de análises segundo o programa e a técnica analítica

Técnica analítica
Programa de actividade Total

LHA1 LHA2 LHA3 C.I.
Cromatografía de gases 36 36
HPLC 40 16 56
Espectrofotometría de absorción 
atómica 9 30 39

Gravimetría 130 80 54 264
Microscopía 8 8
Total 183 80 124 16 403
LHA	1.	Aseguramento	da	calidade	(inclúe	os	correspondentes	controis	internos)

LHA	2.	Normalización	e	posta	a	punto	de	métodos	analíticos	(inclúe	os	correspondentes	controis	internos)

LHA	3.	Análises	externas	(inclúe	os	correspondentes	controis	internos)

C.I.	Controis	internos

TÁBOA 3. Número de determinacións segundo o programa e a técnica analítica

Técnica analítica
Programa de actividade Total

LHA1 LHA2 LHA3 C.I.
Cromatografía de gases 144 144
HPLC 80 32 112
Espectrofotometría de absorción 
atómica 40 30 70

Gravimetría 444 800 196 1440
Microscopía 8 8
Total 636 800 306 32 1774
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des profesionais. Ademais, permite mellorar o coñecemento das patoloxías profe-
sionais e coñecer as actividades con máis risco. Durante o ano 2020, e como conse-
cuencia da situación derivada da pandemia da COVID-19, tivéronse que suspender 
a maior parte dos recoñecementos médicos que estaban previstos.

Recoñecementos médicos 7
Análises clínica 7
Probas médicas complementarias

Probas auditivas 7
Probas respiratorias 10

Probas visuais 22
Probas cardíacas 6

Probas radiolóxicas -
Outras probas 30

Número de determinacións analíticas 215
P. Hematolóxico (Nº probas x Nº traballadores) 92

P. Bioquímico (Nº probas x Nº traballadores) 52
Probas ouriños (Nº probas x Nº traballadores) 66

Perfil serolóxico (Nº probas x Nº traballadores) 5

Ademais, participan noutras actividades :
• Elaborar	guías	de	boas	prácticas	en	determinados	sectores	laborais,	guías	de	vixi-

lancia	da	saúde	e	documentos	técnicos	en	saúde	laboral.

• Investigación	dos	 casos	de	 sospeita	 de	 enfermidade	profesional	 que	derivan	os	

facultativos	de	Atención	Primaria	do	SERGAS	a	Inspección	Médica	e	elaboración	

do	informe	á	autoridade	sanitaria,	o	que	permitirá	avaliar	e	coñecer	como	están	a	

LHA	1.	Aseguramento	da	calidade	(inclúe	os	correspondentes	controis	internos)

LHA	2.	Normalización	e	posta	a	punto	de	métodos	analíticos	(inclúe	os	correspondentes	controis	internos)

LHA	3.	Análises	externas	(inclúe	os	correspondentes	controis	internos)

C.I.	Controis	internos

TÁBOA 4. Número de mostras, análises e determinacións segundo o tipo de mostra

Tipo de mostra Mostras Análises Determinacións
Filtros metais 7 9 40
Filtros materia particulada 100 264 1440
Filtros fibras 4 8 8
Tubo de carbón activo 18 36 144
Mostras biolóxicas 15 30 30
Tubo sílica xel_DNPH 28 56 112
Total 172 403 1774

6.6.  Medicina do traballo

Os catro centros territoriais do Issga dispoñen de instalacións sanitarias autoriza-
das en Medicina do Traballo e análises clínicas para facer recoñecementos médicos 
segundo as actividades programadas no Plan anual de actividades do Issga, funda-
mentalmente a traballadores e traballadoras autónomos. Estas actividades permiten 
o desenvolvemento de estudos epidemiolóxicos en saúde laboral para a identifica-
ción de enfermidades laborais vinculadas a riscos novos e emerxentes e analizar a 
súa correlación coas condicións de traballo, contribuíndo a visibilizar as enfermida-

ACTUACIÓN TÉCNICA6



54

INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA · Informe xeral de actuacións e de xestión ISSGA · 2020

influír	as	condicións	de	traballo	na	saúde	da	poboación	traballadora,	detectar	novos	

factores	e	actividades	de	risco,	identificar	novas	patoloxías	e	xerar	coñecemento	a	

partir	dos	danos	e	as	condicións	de	traballo	implicados.

• Asesoramento	á	autoridade	sanitaria	das	desviacións	detectadas	nas	actuacións	

sanitarias	dos	servizos	de	prevención.

• Asesorar	e	orientar	nos	aspectos	 relacionados	coa	 integración	da	 igualdade	nas	

políticas	de	prevención	mediante	o	desenvolvemento	de	estudos	en	sectores	 fe-

minizados.

• Formación	de	médicos	residentes	de	Medicina	do	Traballo	e	dos	enfermeiros	resi-

dentes	en	Enfermaría	do	Traballo	nos	centros	provinciais	do	Issga.

• Elaboración	e	deseño	de	mapas	de	risco	específicos	en	colaboración	con	outras	

áreas	técnicas.

• Investigacións	de	enfermidades	profesionais	e	a	súa	prevalencia

• Asesoramento	técnico	nas	avaliacións	de	riscos	ergonómicos	e	psicosociais	dos	

postos	de	traballo.

• Informes	de	asesoramento	técnico	sobre	as	enfermidades	derivadas	do	traballo	e	a	

súa	correlación	coas	condicións	de	traballo.

• O	centro	Issga	de	A	Coruña	participa	xunto	coa	á	Inspección	Provincial	de	Traballo	

(IPTSS)	na	proba	de	ensaio	da	Guía	de	Actuación	da	 ITSS	para	a	 Investigación	

das	 Enfermidades	 Profesionais	 a	 nivel	 nacional.	 Este	 proxecto	 está	 coordinado	

polo	 	 Instituto	Nacional	de	Seguridade	e	Saúde	Laboral	no	Traballo	 (INSST)	e	a	

Subdirección	Xeral	para	a	coordinación	da	Inspección	de	Traballo	do	Sistema	de	

Relacións	Laborais.	Os	Institutos	autonómicos	de	Seguridade	e	Saúde	Laboral	das	

comunidades	autonómicas	ás	que	pertencen	as	provincias	de	A	Coruña,	Alacante,	

Zaragoza	 y	Madrid	 (elixidas	 pola	 súa	 experiencia	 e	 elevado	 número	 de	 investi-

gacións	 de	 enfermidades	 profesionais)	 participan	 investigando	 as	 enfermidades	

profesionais	elixidas	da	mostra	definida,	elaboran	informes	para	a		IPTSS	e	testan	

o	procedemento	deseñado	e	o	conxunto	harmonizado	de	datos	para	a	mellora	do	

procedemento.

• Asesoramento	técnico	para	a	protección	dos	traballadores	especialmente	sensibles	

ou	en	situación	de	maternidade.

• Desenvolvemento	de	formación	específica	e	actualizada	a	través	de	xornadas	téc-

nicas	na	especialidade	de	Medicina	do	Traballo.

ACTUACIÓN TÉCNICA6
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7
DIRECTORIO

issga.xunta.gal

Issga
Sede central

Edificio	Igape-Issga	-	3ª	planta.	

Complexo	Administrativo	de	San	Lázaro,	

15703	Santiago	de	Compostela	(A	Coruña)

 —

Tlf.: 981 957 018 

Enderezo-e: 

issga.direccion@xunta.gal

Centro Issga
A Coruña

Rúa	Doutor	Camilo	Veiras,	nº	8

15006	A	Coruña

 —

Tlf.: 981 182 329

Enderezo-e: 

issga.coruna@xunta.gal

Centro Issga
Lugo

Ronda	de	Fingoi,	nº	170

27071	Lugo

 —

Tlf.: 982 294 300

Enderezo-e: 

issga.lugo@xunta.gal

Centro Issga
Pontevedra

Camiño	Coto	do	Coello,	nº	2

36812	Rande	–	Redondela

 —

Tlf.: 886 218 100

Enderezo-e: 

issga.pontevedra@xunta.gal

Centro Issga
Ourense

Rúa	de	Villaamil	e	Castro,	s/n

32872	Ourense

 —

Tlf.: 988 386 395

Enderezo-e: 

issga.ourense@xunta.gal
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8

Recóllense a continuación algúns dos documentos editados polo Issga no ano 2020

ANEXOS
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