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1. OBXECTIVOS 

 

O presente documento ten por finalidade a definición das liñas de 

traballo do ISSGA para o ano 2009  

 

Será necesario para iso ter en conta as propias funcións do Instituto 

como eido competencial definidas na propia Lei 14/2007, do 30 de 

outubro, pola que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e 

Saúde Laboral, no seu artigo 4 e o contido do Plan Estratéxico para a 

Prevención de Riscos Laborais en Galicia 2006-2010 como eixo central.   

 

O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral froito do Acordo 

sobre o Plan Estratéxico, resultado da negociación entre o Goberno 

galego, os sindicatos máis representativos (CIG, UGT e CCOO) e a 

Confederación de Empresarios de Galicia, terá que impulsar o dito plan, 

que á súa vez marca as liñas de actuación do instituto e que ten como 

obxectivos: 
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- Redución dos accidentes laborais na Comunidade Autónoma de 

Galicia, tanto en número como en gravidade das lesións, así 

como as enfermidades de orixe laboral. 

- Incrementar os niveis de calidade no traballo mediante a 

mellora continua das condicións de seguridade e saúde no 

traballo, buscando os máis altos niveis de protección. 

- Reforzar os mecanismos de información e asesoramento na 

materia de prevención de riscos laborais, con especial fincapé 

nas pequenas e medianas empresas así como nas empresas de 

economía social, a efectos de superar a súa realidade estrutural 

e a dos seus traballadores e traballadoras. 

- Reforzar unha cultura preventiva no conxunto da sociedade 

atendendo ás diferenzas tanto segundo a actividade como 

segundo o xénero e introducindo, así mesmo, o xerme desta 

cultura no sistema educativo. 

Partindo destes obxectivos, as grandes liñas de acción deste organismo 

autónomo para o exercicio 2009 van ser as seguintes: 

- Desenvolver actuacións de información, divulgación e formación 

en materia preventiva a través de campañas de sensibilización 

e plans específicos para a redución dos danos laborais e que 

favorezan a integración da saúde laboral desde unha 

perspectiva de xénero. 

- Acadar as instalacións axeitadas para o óptimo funcionamento 

do ISSGA e actualizar a rede de centros de seguridade e saúde 
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laboral, dotándoos dos medios técnicos e humanos necesarios 

para mellorar a súa eficacia e capacidade de resposta. 

- Creación do observatorio de estudo da accidentalidade e 

condicións de traballo, para o establecemento de indicadores 

preventivos que permitan a planificación de accións preventivas 

contra a sinistralidade laboral. 

- Creación dun soporte específico sobre información en 

prevención e dun sistema documental sobre a seguridade e 

saúde laboral para os efectos de facilitar a información a toda a 

cidadanía galega. 

- Establecemento de programas informativos e de estudo 

epidemiolóxico dos accidentes de traballo e das enfermidades 

profesionais para a promoción en materia de vixilancia da 

saúde. 

- Realización de plans de asesoramento técnico de carácter 

sectorial a empresas, especialmente na loita contra a 

sinistralidade e o control de axentes físicos e químicos. 

- Prestación ás autoridades laboral e sanitaria, e á inspección de 

traballo e seguridade social do asesoramento técnico que 

requiran. 

- Desenvolvemento de accións formativas e informativas cara á 

mellora do nivel de coñecemento técnico en prevención de 

riscos dos profesionais da prevención, dos delegados de 

prevención e outros. 
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- Coordinar accións preventivas coas Consellerías de Sanidade, 

Innovación e Industria, Medio Rural, Pesca e Presidencia. 

- Crear unha comisión paritaria ISSGA - Consellería de Educación 

para a implantación da cultura preventiva nas escolas infantís, 

educación primaria, secundaria, ciclos formativos e estudos 

universitarios. 

 
 
 
 
 
 
2. DO ORZAMENTO  

   

ORZAMENTO DE INGRESOS PARA O ANO 2009 

O orzamentos de ingresos do Instituto Galego de Seguridade e Saúde 

Laboral previsto para o ano 2009 provén das transferencias a realizar 

pola Consellería de Traballo a través dos seus capítulos IV e VII, 

segundo importes que se recollen na seguinte táboa e dos 

procedentes da estimación dos xuros por depósitos a ingresar.  

                            ORZAMENTO DE INGRESOS 
ADMINISTRACIÓN XERAL CCAA - 
CAP IV 6.475.331 

INGRESOS PATRIMONIAS - XUROS 30.000 
ADMINISTRACIÓN XERAL CCAA - 
CAP VII 4.202.000 

TOTAL   10.707.331 
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ORZAMENTO DE GASTOS 

O proxecto de orzamento de gastos para o ano 2009 do ISSGA, 

dotado cun importe total de 10.707.331 euros,  distribúese segundo se 

pode observar no cadro seguinte, para a execución das súas actuacións 

durante o exercicio económico de 2009,  para facer fronte aos gastos de 

persoal, funcionamento e operatividade dos servizos centrais e dos 

centros provinciais e investimentos de carácter material e inmaterial. 

                                       ORZAMENTO DE GASTOS 

GATOS PERSOAL - CAPÍTULO I   5.585.923 
GASTOS BENS CORRENTES E SERVIZOS - CAPÍTULO 
II 919.408 

INVESTIMENTOS REAIS - CAPÍTULO VII 4.202.000 

    10.707.331 

A previsión para a execución do dito orzamento a desenvolver polo 

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral basease 

fundamentalmente no definido nos puntos seguintes. 

 

 
3. ACTUACIONS ESTRUCTURAIS  E DE PERSOAL 
 
ACTUACIONS ESTRUCURAIS DE CARACTER REGULAMENTARIO. 
 
- Constitución e desenvolvemento das escalas do persoal técnico de 

acordo coa Lei 14/2007 e especialmente da súa disposición adicional 

quinta. 

 

- Elaboración de nova RPT coa correspondente integración do persoal 

nas escalas. 
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- Preparación das oposicións correspondentes ás escalas. 

 

- Novo Regulamento orgánico e funcional do ISSGA, adaptando o 

Decreto 130/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a estrutura 

orgánica e funcional do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. 

 

- Revisión do acordo de gardas do persoal técnico para a rápida 

investigación de accidentes de traballo no marco do Protocolo coa 

Fiscalía. 

 

ACTUACIONS ESTRUCTURAIS DE CARACTER ORGANIZATIVO 

 

- Funcionamento e coordinación dos servizos centrais e periféricos 

(centros de seguridade e saúde laboral) tanto no que respecta a medios 

humanos coma os materiais e de organización, para acadar a maior 

efectividade. 

 
- Xestión de gastos de persoal e de funcionamento dos servizos centrais 

e periféricos (reparacións, material de oficina, ...), así como dos 

expedientes de contratación e tramitación económico administrativa de 

gastos e ingresos. 

 

- Mellorar a resposta dos órganos técnicos da Comunidade Autónoma, a 

través da realización dos investimentos necesarios cara á modernización 

e actualización dos recursos e dispositivos preventivos en seguridade e 

saúde laboral nos Centros provinciais de Seguridade e Saúde Laboral. 
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 - Creación do observatorio de estudo da accidentabilidade e de 

condicións de traballo. 

 

- Consolidación do Delt@ como procedemento de tramitación electrónica 

de partes de accidentes de traballo en converxencia co sistema de 

tratamento estatístico galego. 

 
- Posta en marcha do laboratorio de análise de axentes químicos  do 

ISSGA incluíndo a súa acreditación  

 

-Acreditación dos laboratorios de análise clínica dos centros de 

seguridade e saúde. 

 

 
 
 
ACTUACIONS ESTRUCTURAIS DE CARACTER MATERIAL 
 

- Execución de obras de reparación e actualización no Centro de 

seguridade e Saúde da Coruña. 

- Execución de obras menores de reposición no Centro  de seguridade e 

Saúde de Lugo 

. Actuacións iniciais para o edificio dos servizos centrais do ISSGA en 

Santiago. 

- Programa de dotación de equipamento técnicos nos Centros territoriais 

- Desenvolvemento e implantación de programas informáticos 

administrativos e técnicos. 

- Dotación de catro vehículos para o traballo técnico nos centros de 
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seguridade e saúde. 

 

 
 
4. PLANIFICACIÓN DA ACTIVIDADE TÉCNICA DO 
ISSGA.  
 
1. PROGRAMAS DE ACTIVIDADE. 
 
Presentase de seguido a actividade planificada do ISSGA, circunscrita ao 

ano 2009 salvo para as actuacións nas que non coincidan co ano natural 

ou non se cingan unicamente a el, ben por precisaren de máis tempo 

para a súa execución, por seren continuadas no tempo, por esixencias 

derivadas da vixencia de convenios que, no seu caso as amparen, ou 

dos procedementos de contratación, no caso de seren externalizadas. 

 

Desenvólvense como tres tipos de programas de actividade e unha 

relación de actividades non programables: 

 
Programas Sectoriais, que recollen as actuacións por sector de 

actividade, considerando seis grandes grupos:, construcción e afíns, 

función pública industria, minería e industria afín, pesca e marisqueo e  

sector agropecuario e forestal.  

 

Programas Transversais, correspondentes á agrupación por disciplina 

preventiva, nomeadamente: Seguridade no traballo, Hixiene industrial, 

Ergonomía e psicosocioloxía, Medicina do traballo e Formación, 

información e sensibilización. 
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Programas Específicos, cando reflicten actividades plurisectoriais, 

multidisciplinares, ou que ao tempo abranguen a máis dunha disciplina 

preventiva e a varios ou tódolos sectores de actividade. 

 

Actividades non programables, aquelas que xorden da colaboración 

do ISSGA con outros organismos ou que se atenden a demanda, polo 

que non se poden programar previamente.  

 

Deberase ter en conta tamén que, en calquera proceso de planificación, 

asemade dos obxectivos e metas concretas, débese ter en conta a 

capacidade operativa da que se dispón para acadalos, os programas e 

accións propostas deséñanse conforme ás dispoñibilidades materiais e 

de persoal do ISSGA; eventuais modificacións destas implicarían o 

axuste correspondente. 
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PROGRAMAS SECTORIAIS 2009 

 

 

Construcción e afíns. 

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas:6.3.1., 6.3.2, 6.7.11)  

 

Programa de asesoramento técnico en obras de construcción 

Sen distinción da dimensión, tipo de obra ou promotor desta, 

seleccionaranse por Avisos previos e comunicacións de Aperturas de 

centro de traballo, completando a xornada e mesmo dando preferencia a 

outras obras na zona da que non se teña constancia, para evitar incidir 

exclusivamente naquelas que presentan documentación. 

  

Orde de preferencia: 

- Empresas das que se teña constancia de maior sinestralidade. 

- Obras que se atopen en actividades de maior risco, con preferencia a 

traballos en altura e escavacións. 

 -Bisbarras, pequena e mediana obra, non especialmente controladas 

por I.T.S.S. 

- Obras contratadas por Administracións públicas, en especial as de 

pequenos concellos. 

 

 

En colaboración coa Fundación Laboral da Construcción e ao amparo dun 

Convenio de colaboración, baixo a coordinación de persoal técnico do 

ISSGA, técnicos da Fundación desenvolveran visitas a obras de 

construcción, nas que completarán unha lista de comprobación e, en 

función das deficiencias ou carencias detectadas, elaborarán un informe 
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de situación coas recomendacións preventivas pertinentes, nun 

programa que se denominará CASSCO. 

Esta actividade se complementará coa elaboración de carteleiría que se 

deixará na obra, e, eventualmente coa realización de xornadas 

formativas e informativas. 

Coa información compilada como resultado das visitas deste programa, 

elaborarase unha publicación de análise do sector. 

 

 

 

Plan de actuación en obras singulares: grandes obras 

Continuación das actuacións programadas en anos anteriores pola 

Consellería de Traballo, desenvolvidas por técnicos do ISSGA formando 

equipo con Inspectores de Traballo, centradas fundamentalmente no 

seguimento de grandes obras de construcción, 

 

 

 

Control das operacións con risco de amianto 

En obras correspondentes a plans de traballo de amianto aprobados pola 

Autoridade laboral: seguimento do cumprimento do RD do amianto 

durante a súa execución. Actividade non programable por depender da 

demanda e  da entidade da operación. 

 

Estudio epidemiolóxico dos accidentes mortais en construcción, con 

especial incidencia nas caídas de altura 

Actualizarase a análise feita (1992-2003), completándoa ate o 2008. 

Publicarase, incorporándoa ao fondo do Observatorio, o que tentará de 
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crear unha aplicación que permita manter este estudio de xeito 

permanente, automatizando a introducción dos datos correspondentes.  

 

 

Programa para o inventario do amianto instalado  

Para o desenvolvemento/seguimento do programa crearase un grupo de 

traballo e mais equipos técnicos especializados.  

 

 

Función pública. 

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 1.1., 8.4.)  

 

Grupo de traballo de integración da prevención na Administración 

autonómica 

O colectivo de traballadores públicos da Xunta de Galicia acada un total 

aproximado de 90.000 traballadores. Trátase por tanto dun colectivo de 

grande significación , tanto dende o punto de vista cuantitativo, como 

cualitativamente pola complexidade estrutural da organización da 

administración autonómica, como pola diversidade de postos e tarefas, 

e polo tanto de riscos laborais a considerar; compre lembrar que, aínda 

que unha grande parte dos traballadores públicos realizan labores 

administrativas, tamén hai neste colectivo dende mergulladores a 

pilotos, operarios agrícolas, de extinción de incendios, persoal médico, 

etc., comprendendo case que todo o abano de riscos existentes. 

 

Por outra banda existen 3 servizos de prevención propios –o da 

Administración xeral da Xunta de Galicia (incluída Administración de 

xustiza), o do persoal dos centros educativos da Consellería de 
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Educación e o persoal ao servizo das institucións sanitarias do Sergas, e 

o grao de implantación da xestión da prevención é moi diverso. 

 

Proporase ás Consellerías correspondentes a adhesión ao grupo de 

traballo no que, baixo a coordinación  do ISSGA, participen: 

− os responsables directos dos servizos de prevención 

− os cargos directivos dos que dependan directamente os 

servizos de prevención  

 

 

Programa de sensibilización e formación para Concellos e 

Mancomunidades, (en colaboración coa FEGAMP, Deputacións) 

Dirixido especialmente a pequenos concellos, ben a título individual, ou 

de existiren, ás mancomunidades de concellos, coa execución das 

seguintes actividades: 

 

Información e prediagnose: 

Concertación de visitas de técnicos do ISSGA, previa chamada do Xefe 

do CSSL correspondiente ao Alcalde ou concelleiro-delegado, nas que se 

lles informará das obrigas en materia de prevención de riscos laborais, e 

se completará una lista de comprobación do estado de cumprimento 

neste eido.  

 

Formación: 

Oferta aos concellos interesados de realización e cursos de PRL para 

persoal directivo e técnico da administración local. 

 

Fomento da creación de comisións tripartitas concellos-empresarios-técnicos 

para o seguimento das obras públicas da Administración local. 
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Industria e servizos 

 

Programa de loita contra a sinistralidade 2009  

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.2.)  

No Plan Estratéxico 2006-2010 defínese que este programa será de 

carácter permanente e desenvolverase a través de accións ou plans 

específicos sectorializados de carácter temporal ou periódico. Serán de 

control prioritario as circunstancias que reficte o artigo 16.2 da Lei de 

Prevención de riscos laborais.  

Por tanto manterase este Plan, actualizando as empresas seleccionadas, 

en base aos mesmos criterios de accidentalidade total e relativa, pero 

con datos de 2008. En concreto, as características das empresas que se 

seleccionen son: ter tres ou máis accidentes con baixa, excluídos os “in 

itinere”, e simultaneamente superar nun 50% o índice de incidencia 

medio da actividade económica á que pertencen. 

 

 

 

 

Plan hixiénico en empresas de conservas de pescado e conxelados  

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.1.5., 6.7.5. e 6.7.10.) 

Este plan enmárcase nas liñas de actuación do “Esquema para a 

identificación dos mecanismos de axuda previstos para o sector 

conserveiro galego”, do Plan Estratéxico da Industria conserveira galega 

elaborado pola Consellería de Pesca e Recursos Mariños. Trátase 

asemade dun sector altamente feminizado, polo que permite incidir no 

cumprimento do 6.7.12. 
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Plan hixiénico en empresas con risco químico  

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.1.3. e 6.7.8.) 

1.- Programa en empresas que utilizan estireno e formaldehido, este 

plan iniciouse en 2008 polo equipo técnico de hixiene do CSSL da 

Coruña, e en 2009 estenderase ao resto das provincias. Trátase dun 

plan mixto, de control de cumprimento normativo, e de asesoramento 

sobre os riscos derivados da utilización destas sustancias, e das medidas 

preventivas técnicas e organizativas necesarias. 

 

 

Estudo epidemiolóxico nas empresas de elaboración da pedra (silicose). 

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.3.8.) 

Desenvolveuse xa en 2008 para a provincia de Pontevedra, coa 

participación de técnicos do ISSGA e das partes asinantes do convenio 

colectivo provincial de mármores e pedras da provincia para os anos 

2007-2009. en 2009 replicarase nas provincias de Coruña, Lugo e 

Ourense tomando como base xa o feito en Pontevedra. 
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Minería e actividades afíns 

 

Programa de estudo epidemiolóxico da silicose e ruído 

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.7.13.)  

Consta das seguintes actuacións que xa se comezaron a desenvolver: 

- Estudo  epidemiolóxico da silicose en canteiras (acción 6.3.3. do PE) 

- Estudo sobre ruído e po silicótico nas empresas de extracción e primeira 

elaboración (acción 6.3.4. do PE). 

- Impartición de cursos sobre enfermidades pulmonares (acción 6.3.9.) 

- Estudo epidemiolóxico nas empresas de elaboración da pedra (silicose) 

(acción 6.3.8.) 

 

As dúas primeiras estanse a realizar ao amparo dun protocolo de 

colaboración asinado entre a Consellería de Innovación e Industria, a 

Consellería de Traballo e o Servicio de Salud do Principado de Asturias, 

no marco das competencias que a Consellería de Innovación e Industria 

ten atribuídas en materia mineira e que, por tanto, son financiadas por 

ela, coa participación do ISSGA na realización das análises médicas e 

radiolóxicas dos traballadores. En 2009 completaranse os estudio 

comezados en 2007, coa inclusión das explotacións das provincias de A 

Coruña e Lugo. Este programa desenvolverase  

 

 

A última, que non corresponde ás competencias en materia mineira da 

Consellería de Innovación e Industria, desenvolveuse xa en 2008 para a 

provincia de Pontevedra, coa participación de técnicos do ISSGA e das 

partes asinantes do convenio colectivo provincial de mármores e pedras 

da provincia para os anos 2007-2009. en 2009 replicarase nas 
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provincias de Coruña, Lugo e Ourense tomando como base xa o feito en 

Pontevedra. 

  

 

 

 

Pesca e marisqueo 

 

A actividade do ISSGA neste sector realizase en colaboración con 

confrarías, asociacións, organizacións de produtores, e coa Consellería 

de Pesca e Asuntos Marítimos. 

Dada a entidade dos plans e programas que se están a desenvolver, 

continuarase con estes durante 2009 como actividade rotinaria: 

 

Plan vixía 

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.1.4. e 6.2.3.) 

Visitas a buques de pesca realizadas polo ISSGA e a Consellería de 

Traballo mediante equipos especializados formados por un técnico do 

ISSGA e un inspector de traballo e seguridade social.  

 

Programa Aboia 

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.2.11.) 

Incluído no Plan Vixía, consiste en dotar de chalecos autoinflables de 

traballo a mariñeiros autónomos da pesca de baixura. 

Realizado en colaboración coa Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos 

e a Federación Galega de Confrarías de Pescadores. 

 

Audiovisuais de formación en Prevención de Riscos Laborais  

Deseñados conxuntamente por técnicos do ISSGA e da Consellería de 

Pesca e Asuntos Marítimos, presentaranse a finais de 2008 ou máis 
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probablemente a principio de 2009 os correspondentes ás actividades de 

acuicultura en batea e percebeiros, quedando pendente para 2009 outro 

para a acuicultura en terra. 

 

Programa Segumar 
(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.1.4. e 6.2.3.) 

Colaboración entre os Ministerios de Fomento, Traballo e Inmigración, de 

Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño, e a Consellería de Traballo na 

realización de inspeccións a buques en Galicia . Un técnico do ISSGA 

acompaña na visita de inspección a un inspector de Traballo, un 

inspector de Fomento e un médico do ISM. Continuarase a realizar en 

2009. 

 

Programa Saúde  

En colaboración con Cetmar, Agamar, IBMV, e Leitat, nun programa de 

traballo a dous anos para deseñar equipos e roupa de traballo para 

mellorar  a saúde e as condicións laborais no marisqueo a pé de Galicia 

 

 

Sector agropecuario e forestal 

 

Estudo da Sinistralidade do sector da 1ª transformación madeireira. 

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.2.8. e 6.7.14.) 

 

En colaboración coas asociacións representativas do sector 

forestal, realizarase un estudio sobre a situación e evolución da 

prevención de riscos laborais, desenvolvendo unha análise 

pormenorizada dos principais accidentes que sofren actualmente 

os traballadores no sector forestal, 
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Programa de Vixilancia Epidemiolóxica en sector agrario 

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.7.14.) 

Estudo epidemiolóxico dos Autónomos do sector agrario. 

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.2.1.) 

Seguimento de máquinas e equipos de traballo. 

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.8.) 

 

Promoverase, en colaboración coas asociacións de cooperativas agrarias 

máis representativas, a realización da vixilancia da saúde neste sector, 

tendo en conta que a maior parte das cooperativas son de produtores 

que traballan por conta propia, e o control da adecuación dos equipos de 

traballo utilizados nas cooperativas á normativa específica que lles sea 

de aplicación. 

 

    

 

PROGRAMAS TRANSVERSAIS 2009 

Seguridade, Hixiene, Ergonomía e psicosocioloxía, Medicina do traballo e 

Formación,  información e sensibilización. 

 

Seguridade no traballo 

Programa de asesoramento técnico en obras de construcción 

En colaboración coa Fundación Laboral da Construcción e ao amparo do 

Convenio de colaboración asinado, baixo a coordinación de persoal 

técnico do ISSGA, técnicos da Fundación desenvolveran visitas a obras 
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de construcción, nas que completarán unha lista de comprobación e, en 

función das deficiencias ou carencias detectadas, elaborarán un informe 

de situación coas recomendacións preventivas pertinentes. 

Esta actividade se complementará coa elaboración de cartelería que se 

deixará na obra, e, eventualmente coa realización de xornadas 

formativas e informativas. 

Coa información compilada como resultado das visitas deste programa, 

elaborarase unha publicación de análise do sector. 

 

 

Plan de actuación en obras singulares 

Continuación das actuacións desenvolvidas en anos anteriores por 

técnicos do ISSGA en visita individual ou en coordinación coa Consellería 

de Traballo formando equipo con Inspectores de Traballo, centradas 

fundamentalmente no seguimento de grandes obras de construcción 

 

 

Estudio epidemiolóxico dos accidentes mortais en construcción, con 

especial incidencia nas caídas de altura 

Actualizarase a análise feita (1992-2003), completándoa ate o 2008. 

Publicarase, incorporándoa ao fondo do Observatorio, o que tentará de 

crear unha aplicación que permita manter este estudio de xeito 

permanente, automatizando a introducción dos datos correspondientes.  

 

 

Programa de loita contra a sinistralidade  

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.2.)  
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No Plan Estratéxico 2006-2010 defínese que este programa será de 

carácter permanente e desenvolverase a través de accións ou plans 

específicos sectorializados de carácter temporal ou periódico. 

Por tanto manterase este Plan, actualizando as empresas seleccionadas, 

en base aos mesmos criterios de accidentalidade total e relativa, pero 

con datos de 2008. 

 

Cada Centro de Seguridade e Saúde Laboral definirá o número mínimo 

de Empresas a visitar en función dos técnicos asignados ao Programa. 

 

 

Plan vixía 

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.1.4. e 6.2.3.) 

Visitas a buques de pesca realizadas polo ISSGA e a Consellería de Traballo 

mediante equipos especializados formados por un técnico do ISSGA e un 

inspector de traballo e seguridade social.  

 

 

Programa Segumar 

Colaboración entre os Ministerios de Fomento, Traballo e Inmigración, 

de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño, e a Consellería de Traballo na 

realización de inspeccións a buques en Galicia. Un técnico do ISSGA 

acompaña na visita de inspección a un inspector de Traballo, un 

inspector de Fomento e un médico do ISM. Continuarase a realizar en 

2009. 
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Seguimento de máquinas e equipos de traballo. 

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.8.) 

 

En colaboración coas asociacións de cooperativas agrarias realizarase o 

control da adecuación dos equipos de traballo utilizados nas 

cooperativas á normativa específica que lles sexa de aplicación. 

Hixiene industrial 

 

2 tipos de actuacións: 

 

A.- DE CONTROL e COMPROBACIÓN do CUMPRIMENTO da normativa 

específica en empresas seleccionadas  pola presenza de risco hixiénico. 

Encaixan coas funcións dos técnicos habilitados ou coas actuacións no 

marco da colaboración coa Inspección de Traballo, aínda que poden 

facerse tamén exclusivamente polo persoal técnico do ISSGA. 

 

Control das operacións con risco de amianto 

En obras correspondentes a plans de traballo de amianto aprobados pola 

Autoridade laboral: seguimento do cumprimento do RD do amianto 

durante a súa execución. Actividade non programable por depender da 

demanda e e da entidade da operación. 

 

Plan hixiénico en empresas con risco químico  

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.1.3. e 6.7.8.) 

1.- Programa en empresas que utilizan estireno e formaldehido, este 

plan iniciouse en 2008 polo equipo técnico de hixiene do CSSL da 

Coruña, e en 2009 estenderase ao resto das provincias. Trátase dun 

plan mixto, de control de cumprimento normativo, e de asesoramento 
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sobre os riscos derivados da utilización destas sustancias, e das medidas 

preventivas técnicas e organizativas necesarias. 

 

 

 

B.- DE ANÁLISE e ESTUDO E ASESORAMENTO, sobre riscos específicos 

asociados ás enfermidades profesionais, en determinados sectores de 

actividade e a caracterización da exposición ao risco d@s traballador@s 

como base para valorar as medidas de control adoptadas. Inclúen a 

realización de mostraxes e/ou medicións por parte do persoal técnico do 

ISSGA e pódense acompañar de accións formativas e informativas 

baseadas nos resultados que se obteñan dos estudos. 

 

Plan hixiénico en empresas de conservas de pescado e conxelados  

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.1.5., 6.7.5. e 6.7.10.) 

Este plan enmárcase nas liñas de actuación do Plan Estratéxico da 

Industria conserveira galega elaborado pola Consellería de Pesca e 

Recursos Mariños. Trátase asemade dun sector altamente feminizado, 

polo que permite incidir no cumprimento do 6.7.12. 

 

Realizarase o estudio do ruído e condicións termohigrométricas en, 

alomenos, dez empresas por provincia. No caso da provincia de Ourense 

en troques de conservas de pescado seleccionaranse outras empresas 

de conserva e conxelado de produtos alimentarios.  

 

Programa para o inventario do amianto instalado  

Para o desenvolvemento/seguimento do programa crearase un grupo de 

traballo e mais equipos técnicos especializados.  
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Ergonomía e psicosocioloxía 

 

Programa Saúde  

En colaboración con Cetmar, Agamar, IBMV, e Leitat, nun programa de 

traballo a dous anos para deseñar equipos e roupa de traballo para 

mellorar  a saúde e as condicións laborais no marisqueo a pé de Galicia 

 

Foro dos transtornos musculoesqueléticos (TME) 

Este “risco emerxente” adquire cada día maior importancia. Á data de 

hoxe, o sobreesforzo é a causa de case que a terceira parte dos 

accidentes. É de tal nivel o problema, que a Axencia Europea da 

Seguridade e Saúde no Traballo, dedicou a tales enfermidades, os TME, 

as súas campañas dos anos 2000 e 2007, sendo a primeira vez, que tal 

circunstancia ocorre, a de repetir campaña europea de prevención 

diante da progresión destes trastornos laborais . 

Por outra banda, os TME agrupan síndromes de diversa etioloxía e 

consecuencias, polo que deben abordarse dende un enfoque 

multidisciplinar e aberto. 

Por tanto, dende o ISSGA liderarase a creación en Galicia dunha 

plataforma permanente de estudo dos Trastornos Músculos Esqueléticos, 

aberta a tódolos sectores interesados, e receptiva ás propostas técnico 

preventivas que melloren as condicións de traballo que provocan esta 

eiva. 

Este foro constará de dúas plataformas: 

 

Foro virtual, aloxado nun espacio web, onde se reciban propostas 

de actuación e se establecerán grupos de debate. Conterá vínculos 
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ás páxinas de sindicatos, asociacións profesionais, asociacións de 

carácter técnico, etc. 

 

Foro permanente, con reunións periódicas (por determinar a 

frecuencia), con composición na que teñan representación a 

Administración, sindicatos, asociacións de ergónomos, e mesmo 

profesionais de prestixio. Proporá a constitución de grupos de 

traballo, cuxa actividade coordinará, e temas sobre os que realizar 

estudos e investigacións, recollendo asemade propostas que se 

teñan feito dende o foro virtual e que considere de interese. 

 

 

Medicina do traballo 

Programa de estudo epidemiolóxico da silicose e ruído 

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.7.13.)  

Consta das seguintes actuacións que xa se comezaron a desenvolver: 

- Estudo epidemiolóxico da silicose en canteiras (acción 6.3.3. do PE) 

 

Estanse a realizar recoñecementos médicos ao amparo do Protocolo de 

colaboración asinado entre a Consellería de Innovación e Industria, a 

Consellería de Traballo e o Servicio de Salud do Principado de Asturias 

para a realización dun estudio epidemiolóxico médico-técnico nas 

explotacións de lousa e canteiras de Galicia, coa participación do ISSGA 

na realización das análises médicas e radiolóxicas dos traballadores. En 

2009 completaranse os estudio comezados en 2007, coa inclusión das 

explotacións das provincias de A Coruña e Lugo. 
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Programa Saúde  

En colaboración con Cetmar, Agamar, IBMV, e Leitat, nun programa de 

traballo a dous anos para deseñar equipos e roupa de traballo para 

mellorar  a saúde e as condicións laborais no marisqueo a pé de Galicia. 

Participan os equipos técnicos de Medicina do traballo dos CSSL das 

provincias costeiras coa realización de recoñecementos médicos  

 

Este é un proxecto a dous anos, polo que se estenderá ao 2010.  

 

Programa de Vixilancia Epidemiolóxica en sector agrario 

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.7.14.) 

 

Estudo epidemiolóxico dos Autónomos do sector agrario. 

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.2.1.) 

 

Estanse a realizar xa recoñecementos médicos a traballadores deste 

sector. Co obxecto de ampliar na medida do posible esta vixilancia, 

tendo en conta a elevada proporción de traballadores autónomos nesta 

actividade, estableceranse contactos coas asociacións de cooperativas 

máis representativas para, a través delas, ofrecer a posibilidade da 

vixilancia aos traballadores que non consten por conta allea. 

Esta colaboración poderase estender a accións de asesoramento e a 

actividades formativas, e mesmo á realización conxunta de estudos e 

investigacións e á elaboración de materiais de difusión. 
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Formación e información 

Previsión de publicacións para 2009 

12 follas de prevención, de carácter mensual. 

4 publicacións técnicas. 

Directrices para a avaliación de riscos laborais específicos da muller 

embarazada, que deu a luz ou en período de lactancia. 

 

Cursos e xornadas 

Cursos básicos de prevención e xornadas técnicas previstos nos Centros 

Provinciais de Seguridade e Saúde Laboral 

 
 

Modalidade presencial 40 

 Cursos básicos de prevención de riscos laborais -  30 horas 12 

 Cursos básicos de  prevención  de riscos laborais - 50 horas 1 

 Xornadas técnicas 27 

Modalidade a distancia 3 

 Curso básico de prevención de riscos laborais - 60 horas  3 

TOTAL 43 

 
Cursos básicos de prevención de riscos laborais – 

30 horas 
A Coruña 4 

Lugo 2 
Ourense 2 

Pontevedra 4 
Total 12 

 
 

Cursos básicos de prevención de riscos laborais – 
50 horas 

A Coruña 1 
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Xornadas técnicas  
A Coruña 7 

  Ruido  
  Cadro de enfermidades profesionais  
  Ergonomía  
  Vibracións  
  Integración da Prevención  
  Amianto  
  RD 1644/2008 – Comercialización de máquinas. A súa 

aplicación ao sector Construción 
 

Lugo  7 
  Montacargas de obras: normativa de aplicación; montaxe, 

utilización e desmontaxe. 
 

  Andamios: Normativa de aplicación; montaxe, utilización e 
desmontaxe 

 

  Riscos dos traballos con exposición a amianto  
  Lei de subcontratación e regulamento. REA  
  Traballos en emprazamentos con riscos de incendio ou 

explosión. Electricidade estática. Anexo VI do RD 614/01. 
 

  Riscos derivados da exposición a riscos biolóxicos  
  Semana Europea  

Ourense  8 
  Móbbing  
  Modificacións normativa en PRL. Construción. 

Subcontratación. 
 

  Prevención de riscos laborais no agro  
  Investigación de accidentes como técnica preventiva  
  Traballos a quendas  
  Estratexias de motivación de persoal en PRL  
  Seguridade vial  
  PRL, organización empresarial, estilos de mando  

Pontevedra  5 
  Riscos en traballos de marisqueo  
  Os riscos laborais no sector naval  
  Riscos laborais en oficinas e pequeno comercio  
  Xornada técnica específica para PEMES e autónomos no 

sector da construción 
 

  RD 1644/08, polo que se establecen as normas para a 
comercialización e posta en servicio das máquinas. 

 

Total  27 
 

Cursos básicos de prevención de riscos laborais  
– 60 horas - Teleformación 

On line 3 
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Actuacións sectoriais 

 

Administración Pública 

 Asesoramento en materia de formación e información 

 

Pesca e marisqueo 

 Colaboración coa Consellería de Pesca para a elaboración de 

audiovisuais de formación en Prevención de Riscos Laborais: 

percebe, acuicultura a flote e acuicultura en terra. 

 

Actuacións transversais 

 

Ergonomía e psicosocioloxía 

 Realización de xornadas técnicas nos Centros Provinciais: 

ergonomía, móbbing, estratexias de motivación en PRL. 

 

Actuacións específicas 

 

Accións de asesoramento a PEME 

 Xornadas informativas específicas coa presentación dun portal 

web específico para PEMEs 

 Xornada técnica específica para PEMEs no sector da construción. 

 Posta en marcha dun plan de asesoramento ás pequenas e 

medianas empresas en cuestións relativas á organización da 

prevención na empresa e a modelos de xestión. 

 

 



 

 31

Igualdade nas políticas de prevención 

 Xornadas informativas das directrices sobre avaliación dos riscos 

laborais das traballadoras embarazadas, que teña dado a luz ou 

en período de lactación. 

 

Escola de Prevención de Riscos Laborais 

 

A Escola de Prevención de Riscos Laborais pretende ser un espazo físico 

onde se dá resposta á necesidade formativa de docentes, educadores, 

escolares e da cidadanía galega en xeral no ámbito da prevención, 

promulgando e ofertando accións para a infancia, xuventude, persoas 

adultas, asociacións e colectivos de toda índole e condición. 

 

Accións previstas: 

Elaboración de xogos de prevención 

Guías de material explicativo 

Elaboración de CD´S 

Creación de vídeos  

 

Actuacións complementarias 

Conferencias: 

Stands 

Concursos 

 

Campaña Moitollo 

 

Campaña de sensibilización sobre a prevención de riscos no traballo, 

dirixida prioritariamente aos alumnos e as alumnas de educación 

primaria e secundaria, co obxectivo de espallar e inculcar nestas idades 
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a "vocación" preventiva para que actúen de correo de transmisión desta 

concienciación cara aos seus maiores. Número aproximado de centros 

escolares: 75. 

 

Campaña “contra Murphy” 

 

Campaña de sensibilización orientada a alumnos de Formación 

Profesional. Farase unha nova edición en 2009. 
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ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS 2009 

 

Observatorio de estudo da accidentabilidade e de condicións de 

traballo. 

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: desenvolve a 5.1. Relación 

directa coas 5.2. e 5.3.; Outras medidas relacionadas: 2.1.; 2.3.; 3.3.; 

3.4; 6.1.; 6.2; 6.3.; 6.7; 6.9.) 

 

O Observatorio das Condicións de Traballo do ISSGA conformase coma 

un sistema de información e análise dos cambios que se están a 

producir nas condicións de traballo e os seus efectos sobre a seguridade 

e saúde laboral da poboación traballadora galega. Encargarase de 

recoller, procesar e analizar os indicadores preventivos de maior 

relevancia, co obxecto de dispoñer de información de calidade que apoie 

a toma de decisións en materia de prevención de riscos laborais e 

condicións de traballo, tanto no eido científico coma no profesional, 

social e político. 

Para que a información xerada poida ser útil a todas as partes 

implicadas na PRL e, en xeral, a toda a sociedade, o Observatorio 

constituirase como unha plataforma virtual de información pública de 

acceso libre e sen restriccións. 

No exercicio das súas actividades de investigación, ademais dos medios 

propios do ISSGA, propiciará a participación dos axentes sociais, 

profesionais e científicos, asociacións e institucións implicados na PRL. 
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Actividades 2009 

Establecerase un grupo de traballo para a definición de: 

indicadores, socioeconómicos e específicos de condicións de 

traballo. 

formatos de explotación de datos de investigacións de accidentes 

e e.p. 

Aplicación informática específica para a explotación dos datos 

Creación da plataforma virtual (páxina web). 

Realización de Enquisa sobre Condicións de traballo en Galicia 

(traballadores). 

Realización de enquisa sobre Organización da Prevención en Galicia 

(empresas). 

Elaboración de indicadores e difusión de resultados. 

 

 

 

Sistema de información do ISSGA 

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 3.3.)  

Un problema habitual reside na administración (recompilación, 

organización e almacenamento) e no posterior acceso á información que 

entra e a que é xerada a diario pola organización. En particular, se debe 

analizar a información que reside en bases de datos, en documentos 

diversos, tanto en formato como en procedencia ou localización, e en 

documentos electrónicos. Si se manexa en forma automatizada 

poderase manter máis accesible e segura. Este obxectivo xustifica por si 
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mesmo a incorporación de métodos e aplicacións informáticas 

apropiadas:  

    

 

Actividades 2009: 

Automatizar algunhas actividades concretas que poidan ir engarzándose 

por fases nunha arquitectura integrada do sistema. Por exemplo, o 

RERA e as actividades dos técnicos habilitados, nas que a xeración 

automática dos documentos en formato papel coa conseguinte reducción 

dos tempos de proceso permita unha implantación máis doada. 

Análise de obxectivos, procesos e cadro de mando para a futura 

implantación do sistema de información. 

 

 

 

Comisión para a Integración da Igualdade  

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.12.)  

O artigo 8.2. do Decreto 130/2008, de 19 de xuño institúe esta 

Comisión permanente de carácter asesor nos aspectos 

relacionados coa integración da igualdade nas políticas de 

prevención de riscos laborais.  

Unha vez constituída, esta Comisión asesorará a redacción e analizará 

as directrices sobre avaliación do risco que deben ser elaboradas 

segundo a disposición adicional terceira do Decreto 181/2008 do 24 de 

xullo, polo que se regula o Consello Galego de Participación das mulleres 

no emprego a as relacións laborais, e a integración das políticas de 

prevención de riscos laborais.  

 



 

 36

 

 

Accións de asesoramento a PEMEs 

(Accións do Plan Estratéxico relacionadas: 6.11. e 7.3.)  

Dirixido a pequenas empresas, e especialmente a microempresas, 

segundo as califica a recomendación da Comisión, de 6 de maio de 2003 

(>10 traballadores). En cooperación coas organizacións empresariais 

máis representativas e coas asociacións sectoriais correspondentes. 

 

 

Creación dun portal web específico para PEMEs,  

con acceso dende a web do ISSGA, a súa base será unha guía práctica 

moi sinxela sobre as obrigas que a lexislación impón aos empresarios en 

materia de PRL, e as exencións que permite. Acompañarase dun curso 

de iniciación á PRL, máis lixeiro que o curso básico de 50 horas, e enlace 

ao Curso “on-line” do ISSGA.  

Constará tamén dunha aplicación que axude á elaboración de avaliación 

de riscos e planificación da prevención. Asemade, os espazos habituais 

de normativa(remarcando a específica), publicacións, etc. 

Procurarase un enlace destacado dende o sitio www.galiciapms.eu da 

Consellería de Innovación e Industria. 

En cumprimento do OE 7.3. “Establecemento dun programa específico 

de asesoramento a pemes que expresamente o requiran en cuestións 

relativas a organización da prevención na empresa e modelos de 

xestión”, apartado específico e moi visible de “Consultas”, que poderá 

xerar mesmo visita informativa de técnicos (en función da demanda, e 

dos casos). 
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Traducción e adaptación das publicacións do INSHT: 

-”Avaliación das condicións de traballo nas PEMES” 

-“Xestión de riscos laborais na PEME” 

-“Manual de avaliación e prevención de riscos ergonómicos e 

psicosociais en PEME” 

 

Campaña de sensibilización de PRL dirixida a este sector, 

Iniciada con acto de presentación oficial da web, constará de xornadas 

informativas específicas destinadas a pequenos empresarios.  

 

Campaña CASSCO de asesoramento e sensibilización en obras de 

construcción e afíns 

Desenvolverá as actividades amparadas polo convenio de colaboración 

entre a Fundación Laboral da Construcción en Galicia e o ISSGA. 

 

 

Laboratorio de referencia de hixiene analítica 

 

O artigo 8.1. do Decreto 130/2008, de 19 de xuño dalle carácter de 

órgano de referencia. Por tanto, compre adaptar as súas características 

e dotación para permitirlle actuar como tal. 

 

Renovación de equipos instrumentais 

Tras a adquisición en 2008 dun equipo de cromatografía de Gases-

Masas, en 2009 continuarase coa renovación, adquirindo un equipo para 
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a determinación ce metais, ben por estectrofotometría de absorción 

atómica, ben por ICP, así como os medios auxiliares que sexan precisos. 

 

O Real decreto 396/2006 indica no seu anexo II os requisitos e o 

procedemento para o recoñecemento da capacidade técnica de 

laboratorios especializados na análise (reconto) de fibras de amianto. 

Procederase a acreditación do laboratorio neste sentido. 

 

Asemade, comezarase a organización dos procedementos e a 

elaboración da documentación precisa para cumprir os requisitos de 

xestión e técnicos recollidos na Norma UNE-EN ISO-IEC 17025 de 

calidade en laboratorios, co obxecto de proceder á acreditación ENAC; 

este proceso voluntario, incluíndo a auditoría ENAC pode  precisar dun 

mínimo de 18 meses, polo que rematará en 2010. Na actualidade, a 

meirande parte dos laboratorios públicos da Xunta, doutras 

administracións, e de universidades posúen a acreditación, que é un 

reflexo da súa competencia e calidade técnica, ao tempo que contribúe á 

actualización permanente dos procedementos e ao intercambio de 

experiencias con outros laboratorios mediante exercicios de 

intercomparación.   

 

 

Actuación dos técnicos habilitados  

O ISSGA dispón de doce técnicos habilitados pola autoridade laboral 

para levar a cabo actuacións comprobatorias das condicións materiais o 

técnicas de seguridade 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 



 

 39

Consellería de Traballo, coa seguinte distribución territorial e por 

especialidades: 

 

 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 

Construcción  1  1 

Pesca 1  1 

Industria 1 

1 

 1 

Hixiene 1 1 1 1 

Medicina   1  

 

As súas actividades, de acordo co artigo 1 da Lei 54/2003, 

programaranse na Comisión Territorial da ITSS. En calquera caso, 

fixarase un número de actuacións por técnico e ano.  

Cada técnico habilitado fará a escolla das empresas ás que vai visitar, 

procurando que a súa actividade coincida con algunha das acción do 

Plan Estratéxico, lembrando que as súas funcións de comprobación e 

control estarán referidas ás condicións de traballo materiais ou técnicas 

de seguridade e saúde 

 

Implementarase unha sinxela aplicación informática que xere os 

informes e a documentación a remitir á ITSS, e simultáneamente garde 

os rexistros das actividades realizadas 
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ACTUACIÓNS NON PROGRAMABLES 2009 

 

Aínda que estatisticamente poida facerse unha estimación cuantitativa, 

as actividades referidas de seguido non son programables “a priori” por 

dependeren de circunstancias sobrevidas, da demanda de axentes 

sociais ou particulares, ou de requirimentos doutras administracións. 

Compre, nembargante, citalas aquí pola significación da carga de 

traballo que supoñen nalgúns casos, que fai preciso coordinalas coas 

outras actividades técnicas 

 

Investigación de accidentes 

Continuarán a investigarse tódolos accidentes mortais e unha maioría 

dos graves, sempre que teñan significación dende o punto de vista 

técnico, limitándose no caso dos leves aos requirimentos da ITSS ou dos 

xulgados.  

En moitos dos casos, están investigacións se levan a cabo en virtude do 

Protocolo de coordinación entre a Consellería de Traballo e o Ministerio 

Fiscal para a investigación eficaz e rápida dos delictos contra a vida, a 

saúde e a integridade física dos traballadores, así como para a 

execución efectiva das sentenzas condenatorias, e consonte ao exercicio 

das funcións enumeradas no punto 4 do acordo reflectido pola 

Resolución de 28 de xuño de 2007 da Consellería de Traballo.  

Noutros casos particulares, realízanse en coordinación coa Inspección de 

Traballo, e en todo caso, remitirase sistematicamente a esta o informe 

correspondente. No caso de que, por calquera causa non sexa posible a 

emisión de informe, xerarase unha nota interna que o xustifique. 
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Investigación de enfermidades profesionais 

Realízase para as enfermidades clasificadas nos seis grupos do cadro de 

enfermidades profesionais con algunha significación singular, remitindo 

os informes correspondentes á ITSS. 

Analizarase, cos medios propios do ISSGA, a aparición de novas 

patoloxías que se sospeiten como derivadas do traballo. 

 

 

Colaboración e asesoramento á autoridade laboral 

Emisión de informes técnicos, fundamentalmente en apoio de 

resolucións de autorización ou acreditación nos seguintes casos: 

servizos de prevención alleos 

persoas ou entidades auditoras 

de entidades formativas 

 

Xestión administrativa correspondente ao Rexistro de Empresas con 

Risco por Amianto, estudio das características das empresas que 

solicitan autorización, control e seguimento de plans de traballo. 

 

Idem. para a exención de auditorías. 

 

Recepción de documentación e avisos e comunicacións que, aínda que 

normativamente deben ser presentados ante a Autoridade laboral, as 

empresas adoitan presentar nos Centros territoriais: 

Comunicacións de accidentes graves e mortais 

Avisos previos e plans de obra, consonte co art. 18 do R.D. 

1617/1997 
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Aperturas de centros de traballo 

 

Informes para o  INSS para a asignación de coeficientes 

reductores. 

 

Participación nos Equipos de avaliación de incapacidades 

 

Asistencias técnicas a requirimento de organismos, empresas e 

traballadores e traballadoras e os seus representantes (inclúense 

as asistencias prestadas aos tribunais de xustiza en función do artigo 4f 

da Lei 14/07) 

 

Valoracións médicas específicas a requirimento. 

Previa a análise, caso a caso, da súa pertinencia, e da capacidade do 

ISSGA para realizalas. 

 

Resposta a consultas e a demanda de información 

Dúas vías: CSSL, normalmente atendidas polo técnico de garda diaria. 

Web, derivadas polos SSCC do ISSGA ao técnico que se considere en 

cada caso. 

 

 

ACTUACIÓNS DE PROMOCION DA PREVENCION 

 

De acordo co Obxectivo estratéxico 2. Implantar unha cultura preventiva 
na sociedade galega do Plan Estratéxico 
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- Desenvolvemento de campañas de sensibilización sobre os accidentes 

de traballo, as súas secuelas e os seus custos para estender a cultura da 

prevención en toda a sociedade, empezando polas empresas e os 

traballadores. 

 

- Realización de accións de sensibilización, asistencia e cooperación 

técnica, información, divulgación, formación e investigación en materia 

preventiva no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cara ó 

cumprimento por todos os actores implicados da normativa de 

prevención de riscos laborais e, deste xeito, lograr unha diminución 

substancial das taxas de sinistralidade laboral, tanto no seu número 

como na gravidade e nas súas consecuencias. 

 

- Campañas publicitarias de sensibilización e concienciación en 

prevención de riscos laborais, cunha mensaxe directa e clara sobre a 

prevención no traballo diario. Estas mensaxes faranse chegar dende 

diversos ámbitos do traballador, tales como o laboral (o seu centro de 

traballo), o familiar, o escolar e de lecer, a través de diferentes soportes 

nos medios de comunicación. 

 

- Elaboración e publicación da monografía sobre sinistralidade laboral  

en base ó tratamento estatístico dos datos incluídos nos partes de 

accidentes de traballo. 

 

- Presenza en feiras monográficas e xerais relacionadas co ámbito laboral para a promoción 

da prevención. 


