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Introdución 
 
 
A definición de accidente de traballo establécese no texto refundido da Lei Xeral de Seguridade 

Social, como "toda lesión corporal que o traballador sufra con ocasión do traballo que execute por 

conta allea". Esta norma amplía o concepto coa presunción, salvo proba en contrario, de que 

todas as lesións que sufra o traballador durante o tempo e no lugar do traballo, son  constitutivas 

de accidente de traballo. 

Considéranse accidentes non traumáticos, aqueles acontecidos sen axente físico externo que 

cause lesións ao traballador. Son os infartos, derramos e outros accidentes que aínda que non 

teñen un mecanismo externo de produción, poden estar ligados ás condicións de traballo e, en 

todo caso, teñen a cualificación de accidentes de traballo ao producirse durante o desempeño 

deste. Estes accidentes aparecen tipificados nos partes de accidente comunicados, a través do 

sistema Delt@ (Declaración electrónica de traballadores accidentados), na variable forma de 

contacto, codificados co número 90. Se ben estes accidentes son poucos en relación co total, son 

unha parte importante dos accidentes mortais. Como exemplo, no ano 2012 dos 45 accidentes 

mortais en xornada de traballo, contabilizados por data de validación nese ano, 12 corresponden 

a accidentes non-traumáticos o que supón o 26,67%, sendo a forma máis frecuente de produción 

de accidentes mortais. 

 

Os partes de accidente se poden contabilizar en función da data de baixa do traballador ou da 

data en que o parte é validado pola Autoridade Laboral, sendo o primeiro criterio o empregado 

neste estudo. Ao utilizar a data de baixa os resultados achéganse máis ao número de accidentes 

acontecidos nun período de tempo concreto que a data de recepción ou validación pola 

Autoridade Laboral Provincial, ten o problema do atraso en que se estabilizan os datos, atraso 

producido no proceso de emisión-comprobación-validación, con posibles correccións intermedias, 

dende que a empresa comunica o accidente ata que pasando pola Entidade Xestora ou 

Colaboradora (EXC), o representante da Administración o valida. Este problema fai que para 

datos que é necesario entregar en prazos de tempo moi curtos dende que acontecen os 

accidentes sexa preferible contabilizalos pola data de validación, e en estudos específicos que se 

realizan tempo despois de acontecidos os accidentes é mellor utilizar a data de baixa, por iso se 

utilizou esta última ao facer este traballo. 
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Metodoloxía 
 
 
Para a realización deste estudo, realizáronse descargas dos partes de accidentes de traballo por 

causas non traumáticas acontecidos en Galicia dende os anos 2007 a 2010 inclusive segundo a  

data de baixa do traballador que consta no parte. 

 
Para identificar os accidentes de traballo como non traumáticos, realízase a descarga dos datos 

dende o sistema Delt@ utilizando como variable a co valor de código 90, que corresponde a 

Infartos, derramos cerebrais e outras patoloxías non traumáticas. Coa forma de contacto dáse a 

entender como aconteceu o accidente pola acción que sufriu o traballador: contacto eléctrico, 

afogamento, choques, caídas, non traumáticos, etc.; segundo se indica na Orde TAS/296/2002  

do 19 de novembro , na que se establecen os novos modelos de notificación de accidentes de 

traballo e a súa transmisión por un procedemento electrónico. 

 

O tratamento dos datos realizouse mediante un programa específico de análise estatística 

SPSS©, pola comodidade e rapidez que iso supón. 

 

Se ben a codificación dos accidentes de traballo de forma non traumática debese realizar co 

citado código de Forma de Contacto e a esta debería corresponder na variable Tipo, descrición da 

lesión, ao código 130; isto non acontece sempre así, comprobándose ao realizar a unha 

inspección preliminar dos datos. 

 

As variables que se utilizaron para a agrupación e análise son: 

 

-Sexo: home, muller. 
 

-Gravidade: codificado con 4 valores en función da gravidade dende 1-leve a 4-mortal, 

agrupándose os accidentes graves e moi graves nunha mesma categoría. 

 

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

accidente e coa de nacemento do traballador, como obter un rango de valores tan grande mesmo 

quedando só cos valores en anos, non achega valor á análise agrupáronse as idades en tramos 

de idade do xeito seguinte: de 18 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 39, de 40 a 44, de 45 a 49, 

de 50 a 54, de 55 a 59, de 60 a 64 e de 65 ou máis. 

 

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

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

construción e servizos, utilizando o código CNAE-2009. Como caso particular, se fai unha análise 
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dos subsectores da Fabricación de automóbiles (CNAE: 291, 292 e 293) e Talleres de reparación 

de vehículos (CNAE: 452). 

 

-Ocupación: Utilízase o Código Nacional de Ocupación (CNO-2011) vixente na actualidade, no cal 

codifícanse en forma numérica as ocupacións dos traballadores en 9 grupos, utilizándose nos 

partes de accidente cun detalle de 3 díxitos, o cal utilizaremos para indicar aquelas ocupacións 

cunha maior frecuencia de accidentes non-traumáticos. 

 

-Provincia: Indicarase o número de accidentes non traumáticos acontecidos a traballadores de 

empresas de cada unha das provincias galegas. 

 

Utilizáronse os traballadores afiliados á seguridade social coa continxencia de accidentes cuberta 

tanto das provincias como os totais por sectores de actividade para achar os índices de 

incidencia, totais por provincia, e por sector.  

 

O lugar onde aconteceu o accidente indícase nunha variable que ten catro posibles valores 

numéricos (de 1 a 4) que indican respectivamente: No lugar de traballo, en desprazamento na súa 

xornada laboral, noutro lugar de traballo e ao ir ou volver ao traballo "in itinere". Nesta análise non 

se incluíron os accidentes acontecidos "in itinere" . 

 

Para asegurar que os partes corresponden a accidentes de traballo por forma non traumática, 

léronse as descricións dos accidentes e comprobáronse os códigos de descrición das lesións, 

obtendo partes de accidentes co código de forma 90 que non correspondían en realidade a 

accidentes non-traumáticos, así como accidentes con códigos erróneos de descrición da lesión. 

Ao considerar que o importante é o feito do accidente e non os erros de codificación, 

descartáronse os accidentes nos que a descrición do accidente non coincide co que corresponde 

a un non traumático depurando así erros na codificación, cos seguintes resultados. 

 

ANO PARTES COD. 
90 IN ITINERE DESCARTADOS CASOS ÚTILES 

2011 93 5 2 86 

2012 92 5 1 86 

TOTAL 185 10 3 172 
Táboa 1. Partes de baixa de accidentes non-traumáticos, totais e utilizados. 

 

Os tres accidentes que se descartaron, corresponden a cadros de estrés e ansiedade, que non se 

encadran na cualificación de accidentes non traumáticos. En canto aos códigos de describen o 

tipo de lesión que non corresponden ao accidente, enuméranse na táboa seguinte. 

 

CÓDIGO 00 32 51 52 59 TOTAL 
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FRECUENCIA 1 1 1 1 1 5 
Táboa 2. Frecuencias dos códigos erróneos de descrición da lesión de partes válidos. 
 
 
Resultados 
 
A táboa 3 e o gráfico 1 móstranse os resultados de accidentes de forma non traumática pola data 

de baixa e pola gravidade da lesión. A táboa expresa, ademais do reconto dos accidentes por ano 

e gravidade destes, a porcentaxe por grao da gravidade (leves, graves ou mortais) de cada ano e 

o total dos dous anos do período en estudo.  

 

Os datos de só dous anos non son suficientes para establecer conclusións, polo que é necesario 

utilizar os datos recollidos no Estudo de accidentes non traumáticos 2007-2010 . Utilizándoos 

no seu conxunto, o número de accidentes graves mantense arredor dos 40 accidentes anuais, 

mentres que as variacións nos mortais son maiores,  dende o máximo de 23 acadado no 2009 a o 

mínimo, de 13, en 2012. 

 

Outra conclusión que se pode obter, xa indicada anteriormente, é a elevada proporción de 

accidentes mortais e graves destes accidentes, sendo nestes dous anos as porcentaxes, medias 

de 18,02% e de 46,51% respectivamente. 

 
 

Gravidade 
Ano de baixa  

Leve Grave Mortal 
Total 

Reconto 29 39 18 86 2011 

% dun ano 33,72% 45,35% 20,93% 100% 

Reconto 32 41 13 86 2012 

% dun ano 37,21% 47,67% 15,12% 100% 

Reconto 61 80 31 172 
Total 

% dos dous anos 35,47% 46,51% 18,02% 100% 

Táboa 3. Accidentes de forma non-traumática por ano e gravidade. 
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Gráfico 1. Reconto dos accidentes non traumáticos coas frecuencias por gravidade. 

 
 

Utilizando os datos dos accidentes por sexo dende o ano 2007, pódese extraer como conclusión 

que este tipo de accidentes se mantén, con certas oscilacións, nun valor próximo aos 70 

accidentes por ano nos homes, sendo mortal un de cada cinco e que nas mulleres aumentou 

lixeiramente  nestes dous últimos anos (datos na táboa 4 e gráfico 2) estando xa por enriba dos 

10 accidentes  por ano, tendo a consideración de grave máis da metade  dos mesmos, mentres 

que a porcentaxe de mortais e significativamente inferior que nos homes; datos na táboa 5. 

 
 

Sexo Ano de baixa  
H M 

Total 

Reconto 75 11 86 2011 

% dun ano 87,21% 12,79% 100% 

Reconto 70 16 86 2012 

% dun ano 81,40% 18,60% 100% 

Reconto 145 27 172 
Total 

% dos dous anos 84,30% 15,70% 100% 

Táboa 4. Accidentes de forma non-traumática segundo ano e sexo. 
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Gráfico 2. Accidentes de forma non-traumática segundo ano e sexo. 

 
 
 

Sexo 
Gravidade 

H % 
gravidade M % 

gravidade 
Total 

Leve 53 36,55% 8 29,63% 61 
% por sexo 86,89%   13,11%   100% 

Grave 63 43,45% 17 62,96% 80 
% por sexo 78,75%   21,25%   100% 

Mortal 29 20,00% 2 7,41% 31 
% por sexo 93,55%   6,45%   100% 

Total 145 100% 27 100% 172 

% por sexo 84,30%   15,70%   100% 

Táboa 5. Accidentes de forma non-traumática segundo sexo e gravidade. 

 
 
 
Na táboa 6, agrúpanse os accidentes en función da gravidade e da idade por tramos dos 

traballadores accidentados. Resaltáronse as celas en cor con valores máis altos nos graves e 

mortais e con grosa os totais. A interpretación destes valores facilítase co gráfico 3 onde se 

representa un histograma de frecuencias do total dos accidentes non-traumáticos segundo os 

tramos de idade, no cal se superpón o que sería a curva de distribución normal e co gráfico 4, 

onde en cada grupo de idade se representaron con barras de diferente cor os accidentes segundo 

a súa gravidade. 
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Gravidade Idade por tramos 

Leve Grave Mortal 
Total 

Reconto 1 5 2 8 30 a 34 

% dentro do grupo de idade 12,50% 62,50% 25,00% 100% 

Reconto 5 3 1 9 35 a 39  
(4) % dentro do grupo de idade 55,56% 33,33% 11,11% 100% 

Reconto 8 9 4 21 40 a 44 

% dentro do grupo de idade 38,10% 42,86% 19,05% 100% 

Reconto 14 18 3 35 45 a 49 
(6) % dentro do grupo de idade 40,00% 51,43% 8,57% 100% 

Reconto 7 15 8 30 50 a 54 

% dentro do grupo de idade 23,33% 50,00% 26,67% 100% 

Reconto 20 14 8 42 55 a 59 
(8) % dentro do grupo de idade 47,62% 33,33% 19,05% 100% 

Reconto 5 15 5 25 60 a 64 

% dentro do grupo de idade 20,00% 60,00% 20,00% 100% 

Reconto 1 1 0 2 65 ou 
máis  
(10) 

% dentro do grupo de idade 50,00% 50,00% 0,00% 100% 

 Reconto 61 80 31 172 
Total % dentro do grupo de idade 35,47% 46,51% 18,02% 100% 

Táboa 6. Accidentes non-traumáticos por tramos de idade e gravidade. 

 
No histograma de frecuencias do gráfico 3, o valor central dos datos está no tramo 7 

(traballadores de 50 a 54 anos), sendo o grupo  de idade de 55 a 59 anos o de maior número total 

de traballadores accidentados (42); cunha media de idade entre os 50-51 anos.  

 

No gráfico 4, facilítase a valoración dos accidentes, ao indicar con diferentes cores a gravidade 

destes. O tramo de idade de maior sinistralidade por accidentes non-traumáticos corresponde ao 

de 55 a 59 anos, con cifras moi semellantes nos accidentes graves e mortais nos grupos anterior 

e posterior e anormalmente altas dos accidentes cualificados como leves.  Os accidentes graves 

presentan o valor máis alto no grupo dos 45 a 49 anos. Os accidentes mortais teñen os valores 

máis altos no grupos de 50 a 54 e 55 a 59 anos. 

 

Hai que ter en conta que nos accidentes por idade, non se toma en conta o número de 

traballadores en cada tramo. Datos sobre a "pirámide de idade" dos traballadores afiliados de 

Galicia pódense obter da páxina web do I.G.E. (Instituto Galego de Estatística). Se consideramos 

que os tramos dos 30 aos 39 anos son os grupos máis numerosos de traballadores e que o 

número traballadores diminúe coa idade, a incidencia deste tipo de accidentes aumenta a partir 

dos 45 anos e máis a partires dos 55 anos. 
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               Gráfico 3. Histograma de frecuencias dos accidentes non-traumáticos por tramos de idade. 

 

 
             Gráfico 4. Accidentes non-traumáticos por gravidade e tramos de i dade. 
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Nas táboas da 7 á 9, agrúpanse os accidentes acontecidos nos centros de traballo polo CNAE 

(Código Nacional de Actividades Económicas) do ano 2009 correspondentes a estes. Nas táboas 

7 e 8 fanse os recontos totais e ano a ano por sectores, indicando as porcentaxes de cada sector 

respecto do total. Na táboa 9 faise un reconto por ano de baixa dos accidentes non-traumáticos 

nalgúns sectores específicos como son: o da fabricación de fabricación de vehículos de motor, 

carrozarías e compoñentes, (291, 292, 293 do CNAE) e o dos  talleres de reparación de vehículos 

(452 do CNAE). A listaxe completa do código CNAE-2009 atópase nas clasificacións nacionais  

da web do I.N.E. (INEbase). 

. 

Gravidade 
Sectores de Actividade 
(polo CNAE do  Centro 
onde aconteceu o 
accidente)  

Frecuencia 

Leve Grave Mortal 

Porcentaxe 
Total 

Agricultura 5 3 1 1 2,91% 

Pesca 13 4 4 5 7,56% 

Industria 34 12 14 8 19,77% 

Construción 15 4 7 4 8,72% 

Servizos 105 38 54 13 61,05% 

Total 172 61 80 31 100% 

Táboa 7.  Accidentes por sectores de actividade nos anos 2011 a 2012. 

 

Ano de Baixa Sectores polo CNAE do Centro   
2011 2012 

Total 

Reconto 3 2 5 Agricultura 

% dentro do ano 3,49% 2,33% 2,91% 

Reconto 9 4 13 Pesca 

% dentro do ano 10,47% 4,65% 7,56% 

Reconto 14 20 34 Industria 

% dentro do ano 16,28% 23,26% 19,77% 

Reconto 6 9 15 Construción 

% dentro do ano 6,98% 10,47% 8,72% 

Reconto 54 51 105 Servizos 

% dentro do ano 62,79% 59,30% 61,05% 

Reconto 86 86 172 
Total 

% dentro de Ano de Baixa 100% 100% 100% 

Táboa 8.  Accidentes por sectores de actividade e ano de baixa. 

 
 

Ano de Baixa Sectores específicos 
2011 2012 

Total 

Fabricación de vehículos 1 1 2 

Talleres de reparación 2 2 4 

Total 3 3 6 

Táboa 9. Accidentes en sectores específicos de actividade e ano de baixa. 
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Nas táboas 7 e 8 anteriores non se ten en conta o número de traballadores afiliados en cada 
sector de actividade, polo que non pode saber se o número de accidentes corresponde a un maior 
ou menor número de traballadores no sector ou a unha maior exposición a riscos neste. Na táboa 
10 indícase o índice de incidencia para o conxunto dos anos 2011 e 2012, facendo o cociente 
entre a media do número de accidentes e a media de afiliacións coas continxencias profesionais 
cubertas. 
 
Como se pode comprobar hai unha gran diferenza entre as táboas 10 e 8. Os sectores de maior 
incidencia son a pesca e a industria (nos anos do 2007 ao 2010 eran a pesca e a construción) 
mentres que soamente polo número de accidentes, a maior sinistralidade corresponde aos 
servizos e á industria (nesta orde). 
 

Ano de Baixa 
Incidencia sectorial   

2011 2012 

Total de 
medias 

Agricultura 7,72 5,41 6,59 
Pesca 42,24 19,25 30,89 
Industria 10,40 15,79 13,01 
Construción 8,43 15,71 11,68 
Servizos 10,33 10,02 10,18 

Total 10,90 11,45 11,17 

Táboa 10.  Incidencia por sectores de actividade e ano de baixa. 

 
Na táboa 11 e no gráfico 5 detállanse os resultados de facer a agrupación dos accidentes tendo 
en conta a ocupación dos traballadores. 
 

Ano de baixa Ocupación do traballador segundo     
CNO  (1 díxito)  2011 2012 Total 

Reconto 3 2 5 1 

% dentro do ano/s 3,49% 2,33% 2,91% 

Reconto 10 10 20 2 

% dentro do ano/s 11,63% 11,63% 11,63% 

Reconto 2 2 4 3 

% dentro do ano/s 2,33% 2,33% 2,33% 

Reconto 5 10 15 4 

% dentro do ano/s 5,81% 11,63% 8,72% 

Reconto 14 10 24 5 

% dentro do ano/s 16,28% 11,63% 13,95% 

Reconto 10 3 13 6 

% dentro do ano/s 11,63% 3,49% 7,56% 

Reconto 16 16 32 7 

% dentro do ano/s 18,60% 18,60% 18,60% 

Reconto 18 15 33 8 

% dentro do ano/s 20,93% 17,44% 19,19% 

Reconto 8 18 26 9 

% dentro do ano/s 9,30% 20,93% 15,12% 

Reconto 86 86 172 
Total 

% dentro do ano/s 100% 100% 100% 

Táboa 11. Accidentes por ocupación dos traballadores e ano de baixa. 
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Na táboa 11 pódese ver como a maioría dos accidentes non traumáticos acontecen nos grupos de 

ocupación 7 ao 9 que corresponden a: artesáns e traballadores cualificados da industria e a 

construción, operadores de instalacións e maquinaria e montadores, e ocupacións elementais. 

 

No gráfico 5 móstranse os datos das ocupacións con maior número de accidentes non-

traumáticos. Do mesmo xeito que no anterior estudo que abranguía os accidentes dos anos 2007 

ao 2010, os condutores de camión e os médicos son as profesións con maior frecuencia destes 

accidentes. 

 
 

 
Gráfico 5. Accidentes por ocupación. 

 
 
Para saber o resto dos grupos do C.N.O. (Código Nacional de Ocupacións) pódense ler nos 

anexos, e na táboa 12 algúns exemplos a 3 díxitos, ou a listaxe completa do código CNO-2011 

nas clasificacións nacionais  da web do I.N.E. (INEbase). 

 

Ao agrupar o total de accidentes non traumáticos destes dous anos segundo a provincia da 

empresa do traballador, obtense a táboa 13. Se nos cinguimos aos accidentes graves e mortais 

(co cal obviamos o valor anormalmente alto dos leves na Coruña), os índices en función dos seus 

traballadores son moi similares en Pontevedra e na Coruña, superiores en Ourense e o valor máis 

alto o ten a provincia de Lugo. 
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Ocupación 
CNO 2011 Descrición do código 

122 
Directores comerciais, de publicidade, relacións públicas e de 
investigación e desenvolvemento. 

211 Médicos. 
212 Profesionais de enfermaría e semelllantes. 

430 
Outros empregados administrativos sen tarefas de atención ao 
público. 

450 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público. 
521 Xefes de sección de tendas e almacéns. 
594 Persoal de seguridade privada. 

642 
Traballadores cualificados en actividades pesqueiras e 
acuicultura. 

712 
Albaneis, canteiros, tronzadores, labrantes e gravadores de 
pedras. 

731 
Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estruturas 
metálicas e afíns.  

740 Mecánicos e axustadores de maquinaria. 
819 Outros operadores de instalacións e maquinaria fixas. 
833 Operadores doutras máquinas móbiles. 
834 Mariñeiros de ponte, mariñeiros de máquinas e afíns.  
841 Condutores de automóbiles, taxis e furgonetas.  
843 Condutores de camións. 
943 Ordenanzas, mozos de equipaxe, repartidores a pé e afíns. 
954 Peóns da pesca, a acuicultura, forestais e da caza. 
981 Peóns do transporte, descargadores e afíns. 

Táboa 12. Algúns códigos de ocupacións do CNO-2011. 

  
 
 

Gravidade Provincia do centro de traballo da 
empresa  

Leve Grave Mortal Total 
Reconto 38 27 12 77 A Coruña 

% dentro da gravidade 62,30% 33,75% 38,71% 44,77% 

Reconto 7 19 3 29 Lugo 

% dentro da gravidade 11,48% 23,75% 9,68% 16,86% 

Reconto 4 7 7 18 Ourense 

% dentro da gravidade 6,56% 8,75% 22,58% 10,47% 

Reconto 12 27 9 48 Pontevedra 

% dentro da gravidade 19,67% 33,75% 29,03% 27,91% 

Reconto 61 80 31 172 
Total 

% dentro da gravidade 100% 100% 100% 100% 

Táboa 13. Accidentes segundo provincias e gravidade. 
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As táboas 14 e 15 reflicten o número e porcentaxe de accidentes non traumáticos que precisaron 

o ingreso do traballador nun establecemento médico, e a gravidade declarada das lesións destes. 

É significativo que case a metade dos accidentes non traumático que precisaron ingreso na 

provincia da Coruña foron declarados como "leve ". 

 
 

Traballador/a ingresado/a Frecuencia Porcentaxe 

Sen datos 9 5,23 

No 57 33,14 

Si 106 61,63 

Total 172  100 
Táboa 14. Porcentaxes segundo ingreso/sen ingreso. 

 
 
 

Gravidade Provincia 
Leve Grave Mortal 

Total 

A Coruña 19 23 4 46 

Lugo 6 16 0 22 

Ourense 3 6 1 10 

Pontevedra 4 22 2 28 

Total 32 67 7 106 

Táboa 15. Traballadores ingresados por provincia e gravidade. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 

Traballadores afiliados 
PROVINCIA 

2011 2012 
Medias 

A Coruña 339.313 324.574 331.944 

Lugo 96.612 92.084 94.348 

Ourense 78.844 75.448 77.146 

Pontevedra 273.940 258.681 266.311 

 
 
 
 

Traballadores afiliados 
SECTORES 

2011 2012 
Medias 

Agricultura 38.841 36.991 37.916 

Pesca 21.306 20.782 21.044 

Industria 134.581 126.668 130.625 

Construción 71.152 57.286 64.219 

Servizos 522.832 509.056 515.944 

 
 
 
 
 

CNO-2011 
Grupos Descrición 

9 Ocupacións elementais  
8 Operadores de instalacións e maquinaria, e montadores 

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

6 Traballadores cualificados no sector agrícola, gandeiro, forestal e pesqueiro  
5 Traballadores de servizos de restauración, persoais, protección e vendedores 
4 Empregados contables, administrativos e outros empregados de oficina  
3 Técnicos; profesionais de apoio  
2 Técnicos e profesionais científicos e intelectuais 
1 Directores e xerentes 

0 Ocupacións militares 
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FORMA DE CONTACTO 

Código Descrición 

00 Outros contactos (Sen información) 

10 
Contacto con corrente eléctrica, lume, temperatura ou sustancias perigosas - Sen 
especificar 

11 Contacto cun arco eléctrico ou raio (pasivo) (sen contacto material co elemento) 
12 Contacto directo ou indirecto coa electricidade, recibir unha descarga eléctrica 
13 Contacto con lapas directas ou obxectos ou ámbitos con elevada temperatura 
14 Contacto con obxecto ou entorno frío ou xeado 
15 Contacto con sustancias perigosas a través da nariz ou boca por inhalación 
16 Contacto con sustancias perigosas a través da pel e dos ollos 
17 Contacto con sustancias perigosas a través do sistema dixestivo tragando 
19 Outro contacto coñecido do grupo 1 non mencionado anteriormente 
20 Afogamento, quedar sepultado, quedar envolto - S en especificar 
21 Afogamento nun liquido 
22 Quedar sepultado baixo un sólido 
23 Envolto por, rodeado de gases ou de partículas en suspensión 
29 Outro contacto coñecido do grupo 2 non mencionado anteriormente 
30 Esmagamento sobre ou contra un obxecto inmóbil ( o traballador está en movemento 
31 Golpe sobre ou contra resultado dunha caída do traballador 
32 Golpe resultado dun tropezo sobre ou contra un obxecto inmóbil 
39 Outro contacto coñecido do grupo 3 non mencionado anteriormente 
40 Choque ou golpe contra un obxecto en movemento, colisión con -Sen especificar 
41 Choque ou golpe contra un obxecto ou fragmentos proxectados 
42 Choque ou golpe contra un obxecto que se cae ou se desprende 
43 Choque ou golpe contra un obxecto en balanceo ou xiro 
44 Choque ou golpe contra un obxecto, incluídos os vehículos - traballador inmóvil 
45 Colisión cun obxecto, vehículo ou persoa - traballador en movemento 
46 Golpe de mar 
49 Outro contacto coñecido do grupo 4 non mencionado anteriormente 
50 Contacto con axente material cortante, punzante,  duro, rugoso - Sen especificar 
51 Contacto cun axente material cortante - coitelo, folla, etc. 
52 Contacto con axente material punzante - cravo, ferramenta afiada, etc. 
53 Contacto con axente material que rabuñe - relador, lixa, táboa, etc. 
59 Outro contacto coñecido do grupo 5 non mencionado anteriormente 
60 Quedar atrapado, ser esmagado, sufrir unha amput ación - Sen especificar 
61 Quedar atrapado, ser esmagado - en algo en movemento 
62 Quedar atrapado, ser esmagado - baixo algo en movemento 
63 Quedar atrapado, quedar esmagado  - entre algo en movemento e outro obxecto 
64 Amputación, seccionamento dun membro, unha man ou un dedo 
69 Outro contacto coñecido do grupo 6 non mencionado anteriormente 
70 Sobreesforzo físico, trauma psíquico, exposición  a radiacións - Sen especificar 
71 Sobreesforzo físico - sobre o sistema musculo-esquelético 
72 Exposición a radiacións, ruído, luz ou presión 
73 Trauma psíquico 
79 Outro contacto coñecido do grupo 7 non mencionado anteriormente 
80 Mordeduras, patadas, etc. (de animais ou persoas ) - Sen especificar 
81 Mordeduras, rabuños 
82 Picadura dun insecto, un peixe 
83 Golpes, patadas, cabezadas, estrangulamentos, etc 
89 Outros contacto coñecido do grupo 8 non mencionado anteriormente 
90 Infartos, derrames cerebrais e outras patoloxías  non traumáticas 
99 Outros contactos non codificados nesta clasificación 
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Tipo de lesión 
Cód. Descrición 
00 Tipo de lesión descoñecida ou sen especificar  
000 Tipo de lesión descoñecida ou sen especificar  
01 Feridas e lesións superficiais  
011 Lesións superficiais e corpos estraños nos ollos  
012 Feridas abertas  
019 Outros tipos de feridas e lesións superficiais 
02 Fracturas de ósos  
021 Fracturas pechadas  
022 Fracturas abertas  
029 Outros tipos de fracturas de ósos  
03 Dislocacións, escordaduras e torceduras  
031 Dislocacións e subluxacións  
032 Escordaduras e torceduras  
039 Outros tipos de dislocacións, escordaduras e torceduras  
04 Amputacións traumáticas, perdas de partes do corpo  
040 Amputacións traumáticas, perdas de partes do corpo  
05 Conmoción e lesións internas  
051 Conmoción e lesións intracraniais  
052 Lesións internas  
059 Outros tipos de conmoción e lesións internas  
06 Queimaduras, escaldaduras e conxelación  
061 Queimaduras e escaldaduras (térmicas)  
062 Queimaduras químicas (corrosión)  
063 Conxelación  
069 Outros tipos de queimaduras, escaldaduras e conxelación  
07 Envelenamentos e infeccións  
071 Envelenamentos agudos  
072 Infeccións agudas  
079 Outros tipos de envelenamentos e infeccións  
08 Afogamento e asfixia  
081 Asfixia  
082 Afogamento e submersións non mortais  
089 Outros tipos de afogamento e asfixia  
09 Efectos do ruído, a vibración e a presión  
091 Perda auditiva aguda  
092 Efectos da presión (barotrauma)  
099 Outros efectos do ruído, a vibración e a presión  
10 Efectos das temperaturas extremas, a luz e a radiac ión  
101 Calor e insolación  
102 Efectos da radiación non térmica (raios X, substancias radiactivas etc.)  
103 Efectos das baixas temperaturas  
109 Outros efectos das temperaturas extremas, a luz e a radiación  
11 Danos psicolóxicos, choques traumáticos  
111 Danos psicolóxicos debidos a agresións ou ameazas  
112 Choques traumáticos (eléctrico, provocado por un raio, etc)  
119 Outros tipos de choques ( desastres naturais, choque anafiláctico, etc.)  
12 Lesións múltiples  
120 Lesións múltiples  
13 Infartos, derramos cerebrais e outras patoloxías no n traumáticas  
130 Infartos, derramos cerebrais e outras patoloxías non traumáticas  
99 Outras lesións especificadas non incluídas noutros apartados  

999 Outras lesións especificadas non incluídas noutros apartados  
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Ocupación 
CNO 2011 Descrición do código 

122 
Directores comerciais, de publicidade, relacións públicas e de investigación e 
desenvolvemento. 

211 Médicos. 

212 Profesionais de enfermaría e semellantes. 

224 Profesores de ensino primario.  

430 Outros empregados administrativos sen tarefas de atención ao público. 

442 Empregados de axencias de viaxes, recepcionistas de hoteis e telefonistas. 

450 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público. 

500 Camareiros e cociñeiros propietarios. 

512 Camareiros asalariados.  

521 Xefes de sección de tendas e almacéns. 

522 
Vendedores en tendas e almacéns.  

561 Auxiliares de enfermaría.  

583 
Supervisores de mantemento e limpeza de edificios, conserxes e mordomos 
domésticos.  

594 
Persoal de seguridade privada. 

599 Outros traballadores dos servizos de protección e seguridade.  

612 Traballadores cualificados en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns.  

641 Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio natural.  

642 Traballadores cualificados en actividades pesqueiras e acuicultura. 

711 Traballadores en formigón, encofradores, ferrallistas e afíns. 

712 Albaneis, canteiros, tronzadores, labrantes e gravadores de pedras. 

722 Fontaneiros e instaladores de canalizacións.  

729 
Outros traballadores de rematado na construción, instalacións (agás electricistas) e 
afíns.  

731 Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estruturas metálicas e afíns.  

740 Mecánicos e axustadores de maquinaria. 

751 Electricistas da construción e afíns.  

782 Ebanistas e traballadores afíns.  

819 Outros operadores de instalacións e maquinaria fixas. 

820 Montadores e ensambladores en fábricas.  

833 Operadores doutras máquinas móbiles. 

834 Mariñeiros de ponte, mariñeiros de máquinas e afíns.  

841 Condutores de automóbiles, taxis e furgonetas.  

843 Condutores de camións. 

921 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares.  

943 Ordenanzas, mozos de equipaxe, repartidores a pé e afíns. 

949 Outras ocupacións elementais.  

954 Peóns da pesca, a acuicultura, forestais e da caza. 

970 Peóns das industrias manufectureiras.  

981 Peóns do transporte, descargadores e afíns. 
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SECTOR CNAE 2009 DESCRICIÓN 

01 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 
AGRICULTURA 

02 Silvicultura e explotación forestal 

PESCA 03 Pesca e acuicultura 

05 Extracción de antracita, hulla e lignito 

07 Extracción de minerais metálicos 

08 Outras industrias extractivas 

09 Actividades de apoio ás industrias extractivas 

10 Industria da alimentación 

11 Fabricación de bebidas 

13 Industria téxtil 

14 Confección de roupa de vestir 

15 Industria do coiro e do calzado 

16 Industria da madeira e da cortiza, salvo mobles; cestaría e espartaría 

17 Industria do papel 

18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 

19 Coquerías e refinación de petróleo 

20 Industria química 

21 Fabricación de produtos farmacéuticos 

22 Fabricación de produtos de caucho e plásticos 

23 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 

24 Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 

25 Fabricación de produtos metálicos, salvo maquinaria e equipamento 

26 Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos 

27 Fabricación de material e equipamento eléctrico 

28 Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n. 

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 

30 Fabricación doutro material de transporte 

31 Fabricación de mobles 

32 Outras industrias manufactureiras 

33 Reparación e instalación de maquinaria e equipamento 

35 Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 

36 Captación, depuración e distribución de auga 

37 Recolla e tratamento de augas residuais 

38 Recolla, tratamento e eliminación de residuos; valorización 

INDUSTRIA 

39 Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos 

41 Construción de edificios 

42 Enxeñaría civil CONSTRUCIÓN 

43 Actividades de construción especializada 
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45 Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas 

46 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de 
motor e motocicletas 

47 Comercio ao retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas 

49 Transporte terrestre e por tubaxe 

50 Transporte marítimo e por vías navegables interiores 

51 Transporte aéreo 

52 Almacenamento e actividades anexas ao transporte 

53 Actividades postais e de correos 

55 Servizos de aloxamento 

56 Servizos de comidas e bebidas 

58 Edición 

59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, 
gravación de son e edición musical 

60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión 

61 Telecomunicacións 

62 Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa 
informática 

63 Servizos de información 

64 Servizos financeiros, salvo seguros e fondos de pensións 

65 Seguros, reaseguros e fondos de pensións, salvo Seguridade Social 
obrigatoria 

66 Actividades auxiliares dos servizos financeiros e aos seguros 

68 Actividades inmobiliarias 

69 Actividades xurídicas e de contabilidade 

70 Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión 
empresarial 

71 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas 

72 Investigación e desenvolvemento 

73 Publicidade e estudos de mercado 

74 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 

75 Actividades veterinarias 

77 Actividades de aluguer 

78 Actividades relacionadas co emprego 

79 Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de 
reservas e actividades relacionadas con estes 

80 Actividades de seguranza e investigación 

81 Servizos a edificios e actividades de xardinaría 

82 Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares das 
empresas 

84 Administración pública e defensa; Seguridade Social obrigatoria 

85 Educación 

86 Actividades sanitarias 

87 Asistencia en establecementos residenciais 

88 Actividades de servizos sociais sen aloxamento 

90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos 

91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais 

SERVIZOS 

92 Actividades de xogos de azar e apostas 
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93 Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 

94 Actividades asociativas 

95 Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 

96 Outros servizos persoais 

97 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 

99 Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 

 
 


