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TRANSPORTE DE MERCADORÍAS POR ESTRADA 

 

1. INTRODUCIÓN 

 

O transporte de mercadorías por estrada en España constitúe unha actividade 
de forte incidencia na economía nacional e con importante peso específico no 
contexto social español e, por suposto, tamén no galego. 

Así, este sector a nivel da Comunidade Autónoma de Galicia ten unha alta 
participación na súa economía, non só en canto que vertebra e fai posible o 
desenvolvemento da actividade económica xeral, achegando co seu fluír a 
alimentación das canles de produción e distribución, senón, tamén en si mesmo en 
canto que supón preto do 5% do PIB. 

As magnitudes que definen o sector do transporte público de mercadorías por 
estrada en Galicia referidas a este ano 2009 son: 

 

 Volume de negocio do sector de transporte público de mercadorías por 
estrada: máis de 1.600,00 millóns de euros. 

 Número de empresas en outubro de 2009: un total de 8.022. 

 Na actualidade, o parque de vehículos está integrado por 23.787 camións 
(19.473 son vehículos pesados e 4.314 lixeiros) que transportan uns 30.000 
millóns de toneladas por km e ano. 

 O sector dá emprego directo a unhas 26.000 persoas. 

 A frota de vehículos consome uns 661,50 millóns de litros de gasóleo anuais, 
é dicir, un gasto de 639,67 millóns de euros. 

 

Á importancia intrínseca do sector transporte e da loxística (razóns de emprego 
directo, produción, aspectos fiscais, relacións comerciais, etc.) debémoslle engadir 
aspectos como: 

 Facilita a actividade económica, o consumo e o emprego en xeral. 

 Elimina obstáculos produtivos e comerciais. 
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 Condiciona o resto de sectores, nos que inflúe de forma notoria (custos, 
relacións comerciais). 

 Permite a articulación territorial e a cohesión social. 
 

As actividades de transporte e loxística posúen hoxe en día unha importancia 
crecente, destacando pola súa flexibilidade e pola asunción do concepto «porta a 
porta» que o transporte de mercadorías por estrada supón. 

Como consecuencia, o nivel de competitividade do sector increméntase de 
forma importante, creando as bases para a súa persistencia no tempo a través da 
especialización, a calidade, o uso das novas tecnoloxías e a integración. 

Nace así a necesidade de concentración das empresas de transporte. Dous dos 
principais motivos que deberían impulsar a concentración son: 

 

 A necesidade de realizar fortes investimentos, que obriga os operadores a 
buscar a racionalización da súa actividade e as economías de escala a través 
das fusións e alianzas para manterse competitivos no sector: é a concentración 
desde a OFERTA. 

 Os demandantes de transporte exixen cada vez máis operadores integrais que 
lles ofrezan un servizo completo: isto coñécese como concentración desde a 
DEMANDA. 

 

Esta necesaria evolución das empresas de transporte de mercadorías 
partindo de transportistas autónomos que se foron concentrando en cooperativas e 
empresas de transporte é froito das novas prioridades que afectan ao sector, no que 
existe unha maior preocupación pola creación de valor engadido e pola loxística. 

Nesta cuestión, tamén é importante a presión por parte dos cargadores por 
contar con operadores de maior tamaño. 

A tendencia á loxística debe vir reforzada polas infraestruturas oportunas. 
Esta situación máis ou menos ideal aseméllase con bastante exactitude ao que 
acontece na zona do Levante español. 
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Non obstante, a situación global de Galicia segue mantendo características 
máis próximas ás condicións do sector anteriores ao actual proceso nacional de 
concentración, é dicir: 

Empresas maioritariamente individualistas, con problemas en materia de 
custos pola exaxerada competitividade do sector, nun mercado excesivamente 
tributario da actividade interna da nosa comunidade autónoma e que non transporta 
ao exterior desta, con deficiencias en materia de novas tecnoloxías e, en canto á 
renovación do parque automobilístico, aínda cunha importante bagaxe de 
antigüidade respecto do sector en toda Europa. 

Ademais, hai que lle engadir unha estrutura interna escasa, un baixo nivel 
xeral de preparación, consecuencia das dificultades que entraña o propio sector do 
transporte como mobilidade, custos, etc., e unha elevada media de idade do 
traballador, en particular dos condutores. 

Como elementos positivos poderiamos sinalar os factores da experiencia, a 
intuición e a capacidade de traballo, o cal non é moito se o analizamos desde o 
punto de vista do rendemento económico que debe buscar toda empresa, pois estes 
factores son máis ben elementos abstractos dificilmente transformables en 
metálico. 

 

1.2.-  Sector do transporte de mercadorías por estrada desde a perspectiva europea 
 

Dado que as normativas e as liñas de actuación que regulan o sector do 
transporte por estrada se propoñen desde a Comunidade Europea, considérase 
fundamental incluír neste capítulo un punto referido ao sector no contexto europeo. 

Por outra banda, ter unha visión panorámica do sector do transporte no contexto 
da Unión Europea axúdanos a identificar as tendencias neste sector, así como a 
contextualizar España respecto doutros países. 

Como xa sinalamos, a principal característica de organización e de 
funcionamento da política de transportes é que se trata unha política común da 
Unión Europea. Isto significa que a Comisión Europea ten o dereito de iniciativa, 
sendo por isto o órgano responsable de efectuar propostas neste ámbito.  

O proceso seguido para levar a cabo as propostas é o que segue: a Comisión 
Europea consulta os Estados membros e os profesionais do sector, e o Consello e o 



 4

Parlamento son os encargados de adaptar as propostas aos diferentes países. Cabe 
precisar que as conclusións do Consello se teñen que adoptar por unanimidade. 

A Unión Europea, ademais de elaborar os documentos normativos que regulan 
o transporte, deseña e redacta textos programáticos que axudan a prever posibles 
dificultades, identificar oportunidades e trazar alternativas para o desenvolvemento 
do sector. 

Neste senso, cómpre destacar o Libro Branco de Transportes. Pese a que as 
medidas propostas neste libro non se puideron completar debido á subida nos 
prezos do petróleo e aos efectos da globalización, no ano 2005 fíxose unha revisión 
do texto na que se definiron os seguintes obxectivos: 

  Incrementar a mobilidade.  

  Acadar un crecemento económico. 

  Realizar unha mellora nos procedementos do sector transporte na súa 
relación co medio ambiente. 

 

Para 2008 propuxéronse como actividades necesarias no sector: 

  A renovación das infraestruturas.  

  A innovación tecnolóxica. 

  A busca de novos combustibles diferentes do petróleo. 
 

O transporte por estrada ocupa o primeiro lugar na Unión Europea no que se 
refire ao transporte de mercadorías; o 44% das toneladas transportadas na Unión 
Europea no ano 2005 utilizaron este medio. 

O segundo medio de transporte a través do cal se transportaron máis toneladas 
de mercadorías no ano 2005 na Unión Europea foi o marítimo (39, 10%), seguido 
do ferrocarril (10,00%), dos oleodutos (4,3%) e das canles interiores (3,3%). 

A continuación inclúese unha táboa na que se indica a cantidade de 
mercadorías –expresada en miles de toneladas– transportadas polos países da 
Unión Europea. 
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Fonte: Transport (2007: 83)/Eurostat. 

 

España é o segundo país na Unión Europea no que se refire a cantidade de 
mercadorías por estrada, sendo o primeiro Alemaña (véxase a táboa). Este dato 
indica a importancia que ten o transporte de mercadorías por estrada para España 
en comparación co resto de países da Unión Europea. 

 

  

TRANSPORTE NACIONAL DE MERCADORÍAS 

POR ESTRADA SEGUNDO O PAÍS 

PAÍSES 
1.000 

TONELADAS 

EU-25 14.857.112 

Bélxica 265.086 

Bulgaria : 

República 
Checa 

423.582 

Dinamarca 189.871 

Alemaña 2.613.100 

Estonia 25.902 

Irlanda 285.136 

Grecia 434.607 

España 2.147.883 
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1.2.1.- Número de vehículos matriculados que transportan mercadorías por estrada. 
Número de camións por países 

 

Os datos de Eurostat amosan que entre 1995 e 2004 houbo en Europa un 
incremento do 46% no número de vehículos destinados ao transporte de 
mercadorías por estrada.  

España, cun 14%, atópase en segundo lugar no referente ao número de 
vehículos matriculados. Deste xeito, España sitúase detrás de Francia, que ten 
unha quinta parte do total dos vehículos matriculados nos 25 Estados membros.  

Os datos máis recentes confirman que o número de vehículos de transporte de 
mercadorías aumentou no noso país nos últimos anos. Así, segundo o documento 
“Energy, Transport and Environment Indicators” (2007:96), publicado pola Oficina 
Estatística da Unión Europea, España ocupa o quinto lugar na Unión Europea en 
canto ao número de camións por cada 1.000 habitantes.  

 

1.2.2.- Número de empresas e de traballadores no sector 

 

España é o país en que hai un maior número de empresas do sector transporte. 
Non obstante, como se amosa a continuación a través de datos, o elevado número 
de empresas non se corresponde cun elevado número de traballadores. 

Deste xeito, mentres España, Italia e Polonia suman o 47% do número total de 
empresas de servizos de transporte, no que se refire ao número de empresas 
empregadas, nos países citados tan só traballan o 28% de persoas empregadas no 
sector.  

Malia o elevado número de empresas de transporte que temos en España, o 
noso país non é o que máis número de empregados ten neste sector. Deste xeito, 
España ocupa o quinto lugar no referente a persoas empregadas en actividades 
profesionais relacionadas co transporte. Isto, como xa adiantamos e como veremos 
polo miúdo, débese a que o maior número de empresas de transporte son 
autónomos.  
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PORCENTAXE DE PERSOAS EMPREGADAS 

NA UNIÓN EUROPEA POR TIPO DE TRANSPORTE 

Transporte por mar 2% 

Transporte interior por canle 0,4% 

Tubaxes 0,1% 

Mercadorías por estrada 32% 

Carga/Manipulación de almacenaxe 23% 

Outro transporte terrestre 21% 

Transporte por ferrocarril 11% 

Axencias de transporte/Axencias de viaxe, 
asistencia turística 

6% 

Transporte aéreo 5% 
 

Fonte: Transport (2007: 65)/ Eurostat. 

 

O transporte de mercadorías por estrada emprega o 32% dos empregados do 
transporte. A continuación, sitúase a actividade de carga/manipulación de 
almacenaxe (23%), outro transporte terrestre (21%), transporte por ferrocarril 
(11%), axencias de transporte, axencias de viaxe, asistencia turística (6%), 
transporte aéreo (5%), transporte marítimo (2%), transporte interior por canle 
(0,4%) e tubaxes (0, 1%). (Véxase a táboa). 

Logo de expor datos para contextualizar o sector do transporte de mercadorías 
por estrada no ámbito europeo, contextualizamos o sector do transporte de 
mercadorías por estrada na nosa comunidade autónoma. 

 

1.3 Análise das empresas de transporte de mercadorías en Galicia 

 

Dentro da análise do sector, imos partir dos problemas que na introdución 
sinalamos como endémicos do transporte de mercadorías en Galicia, para, 
analizando un por un, atopar as súas causas e solucións. 
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Podemos concretar catro grandes factores que conforman a problemática do 
transporte de mercadorías na nosa comunidade: 

 

1.3.1 A atomización e o individualismo do sector 

 

As cifras de empresas autorizadas de transporte na comunidade de Galicia 
revelan que arredor dun 55% son de servizo público de mercadorías e un 45% de 
servizo privado. 

Pero as empresas galegas de transporte, polo xeral, presentan un exceso de 
individualismo empresarial, tanto pola súa estrutura como pola súa mentalidade e 
tradición. Así, máis do 50% dos empresarios son pequenos autónomos cun só 
vehículo. 

Malia isto, comézase a ter interese polo concepto da concentración empresarial. 
Vexamos cales son as tendencias actuais ás que deben tratar de acceder as 
empresas galegas. 

Os procesos de concentración, asociacionismo ou cooperación aos que debe 
tender o sector pódense producir ben pola iniciativa dunha serie de empresas que 
desexan crecer en servizo e cobertura formando unha rede ou grupo máis grande, 
ben pola estratexia dunha empresa de crecer incorporando outras empresas de 
igual ou menor tamaño que lle acheguen sinerxías. 

O transporte de mercadorías é un sector no que a capacidade para consolidarse 
no mercado está moi ligada á capacidade para crecer e investir, sempre buscando 
un servizo á medida das necesidades do cliente. 

Por iso, as expectativas de cambio fundaméntanse no asociacionismo como a 
resposta máis adecuada en moitos casos ás necesidades de obter economías de 
escala e posibilitar ofertas de servizos cada vez máis competitivos e tecnificados. 

Para iso, tanto a dotación de centros loxísticos e de transportes que favorezan as 
estratexias de colaboración e de integración como o crecemento dos movementos 
asociativos e cooperativos son factores esenciais no desenvolvemento sectorial. 
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Vexamos unhas cantas estatísticas demostrativas da situación. 

En materia de centros de transporte, en 2008 Galicia só dispón de tres en 
funcionamento, mantendo pendente a aprobación da fase de execución ou da 
elaboración do proxecto daqueles centros que deberían ter empezado a funcionar 
en 2003. 

 

 

MERCADORÍAS Ano  En proxecto ano 

 

Poucos son os exemplos que ao respecto da concentración temos en Galicia. 
Como máis significativo, por ser un dos primeiros, sinalaremos o do Grupo 
TÁMEGA, S.L., con sedes en Cervo e Rábade, que realizou unha integración 
operativa e accionarial dos recursos das empresas que o conforman apostando pola 
diversificación do servizo. 
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Observemos algúns datos que reflicten a situación existente no panorama das 
empresas do transporte de mercadorías galego. 

 

 Comparativa 2004-2008 

 Media de vehículos por empresa (datos do Ministerio de Fomento) 

 

En abril de 2008 a media de vehículos por empresa de transporte público de 
mercadorías en España rolda os 3 vehículos por empresa e en Galicia os 2,90. 
Segundo o tipo de actividade, a dimensión empresarial é a seguinte: 

 No servizo público de vehículos lixeiros (MDL e MDSL): 1,66 vehículos por 
empresa no conxunto de España e 1,63 en Galicia. 

 No servizo público de vehículos pesados (MDP): as empresas galegas teñen 
unha menor dimensión, con 3,48 vehículos por empresa fronte aos 3,93 
vehículos por empresa no conxunto de España. 

 No servizo privado complementario (MPC): 2,03 vehículos por empresa en 
Galicia fronte aos 2,04 vehículos por empresa no conxunto do territorio 
nacional. 

Se temos en conta que en 2004 a media de vehículos pesados por empresa 
en Galicia estaba en 2,45 e en España en 2,78, pódese ver que apenas se 
evolucionou no sector. 

 

 Número de empresas de mercadorías en Galicia (datos do Ministerio de 
Fomento) 

Antes de analizar estes datos cómpre ter en conta que coa entrada en vigor o 16 
de novembro de 2006 do RD 1225/2006, do 27 de outubro, se modifica o límite da 
MMA dos vehículos de transporte privado complementario, aumentando o límite 
para a obtención da autorización administrativa de 2 a 3,5 t. Isto produciu unha 
ruptura na serie coa diminución de 516.313 autorizacións en toda España. 
Ademais, tamén se liberaliza o transporte funerario, eliminando a necesidade de 
obter unha autorización. 
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Posteriormente, coa OM do 20 de marzo de 2007, as autorizacións de 
transportes referidas a vehículos pasan a ser autorizacións de transportes referidas 
a empresas, e universalízase o ámbito de acción nacional a todas as autorizacións. 

 

Total de Galicia 
 

 
SERVIZO PÚBLICO SERVIZO PRIVADO 

Pesado Lixeiro ASCI ASCX Total Mercadoría Fúnebre Mixto Total 

2004 5.152 2.826 20 17 8.015 24.283 245 344 24.872

2008 5.354 2.474 29 19 7.876 6.030 - 4 6.034 

 

Por provincias 

 

 Porcentaxe do número de empresas de mercadorías en Galicia (datos do 18 de 
abril de 2008) 

A Coruña 
SERVIZO PÚBLICO SERVIZO PRIVADO 

Pesado Lixeiro ASCI ASCX Total Mercadoría Fúnebre Mixto Total

2004 1.816 1.075 10 0 2.901 8.549 64 101 8.714

2008 1.908 968 12 0 2.888 2.177 - 1 2.178

Lugo  

2004 1.273 436 6 6 1.721 4.274 65 84 4.423

2008 1.293 337 10 7 1.647 1.342 - 2 1.344

Ourense  

2004 671 345 2 6 1.024 4.006 71 155 4.232

2008 670 268 1 5 944 821 - 1 822 

Pontevedra  

2004 1.392 970 2 5 2.369 7.454 45 4 7.503

2008 1.483 903 6 7 2.399 1.690 - 0 1.690
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Total de Galicia: Porcentaxes sobre o total nacional 

 

SERVIZO PÚBLICO:  

6,09% do total nacional 

SERVIZO PRIVADO:  

6,55% do total nacional 

Pesado Lixeiro ASCI ASCX Total Mercadoría Fúnebre Mixto Total 

7,06% 5,11% 0,68% 7,45% 6,09% 6,28% - 0,27% 6,18% 

 

Por provincias (porcentaxes sobre o total rexional) 

 

 
SERVIZO PÚBLICO SERVIZO PRIVADO 

Pesado Lixeiro ASCI ASCX Total Mercadoría Fúnebre Mixto Total 

A Coruña 35,64% 39,10% 41,38% - 36,67% 36,10% - 25% 36,10% 

Lugo 24,15% 13,60% 34,48% 36,84% 20,91% 22,25% - 50% 22,27% 

Ourense 12,51% 10,80% 3,45% 26,32% 11,97% 13,61% - 25% 13,63% 

Pontevedra 27,70% 36,50% 20,69% 36,84% 30,45% 28,04% - - 28% 

 

 Idade media dos vehículos autorizados (Observatorio del Transporte de 
Mercancías por Carretera de 2008 e PITGAL) 

 

A idade media dos vehículos de transporte é un elemento clave para 
determinar as condicións cualitativas da frota de vehículos que realizan transporte 
público por estrada. 

En Galicia, dentro do transporte público, a maior parte da frota de vehículos 
ríxidos pesados, xa sexa de ámbito nacional, comarcal ou local, teñen unha 
antigüidade superior a 6 anos. Non obstante, nas cabezas tractoras de ámbito 
nacional sucede todo o contrario, xa que teñen unha antigüidade menor a 6 anos. 
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En canto aos vehículos lixeiros, a maior parte teñen unha antigüidade superior 
a 6 anos. 

Idade media frota Galicia - Servizo Público  

/Ríxidos /Lixeiros/Nacionais/Comarcais/Locais/Autonómicos/Anos 

 

 

 

A nivel nacional (incluído Galicia) a situación cambia. Así, a idade media da 
frota de vehículos pesados, xa sexan ríxidos ou cabezas tractoras, con autorización 
de transporte nacional é inferior a 6 anos, sobre todo as cabezas tractoras. No 
entanto, no ámbito comarcal e local sucede o contrario, sendo polo tanto a 
antigüidade superior ou igual a 6 anos, igual que pasa en Galicia. 

En canto aos vehículos lixeiros, a situación está igualada entre os vehículos 
de 6 ou máis anos de antigüidade e os que teñen unha antigüidade inferior a 6 
anos. 
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Idade media frota España - Servizo Público /Ríxidos 
/Lixeiros/Nacionais/Comarcais/Locais/Autonómicos/Anos 

 

É importante subliñar que a antigüidade dos vehículos pesados de transporte 
público, xa sexan ríxidos ou cabezas tractoras, aumenta progresivamente conforme 
van cambiando as autorizacións comarcais e locais por autorizacións de ámbito 
nacional, tal como establece a Orde ministerial do 20 de marzo de 2007. 

 

 Empresas de transporte de mercadorías de servizo público (datos do Ministerio 
de Fomento, outubro de 2009) 

 

 MDP-E MDL-E 

GALICIA 5.220 2.755 

 

Ademais: 32 empresas ASCI de aluguer sen condutor vehículos industriais e 15 
empresas ASCX para vehículo industrial e turismo. 
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 Copias autorizadas de autorizacións de servizo público: vehículos lixeiros (datos 
do Ministerio de Fomento, outubro de 2009) 

 

 

Total de Galicia 

 MDL-E 

GALICIA 4.314 

 

 

Por provincias 

 MDL-E 

A CORUÑA 1.753 

LUGO 528 

OURENSE 396 

PONTEVEDRA 1.637 

 

 Copias autorizadas de autorizacións de servizo público: vehículos pesados 
(datos do Ministerio de Fomento, outubro de 2009) 

 

Total de Galicia 

 

 MDP-E 

GALICIA 19.47 
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Por provincias 

 MDP-E 

A CORUÑA 7.182 

LUGO 4.029 

OURENSE 2.158 

PONTEVEDRA 6.105 

 

 Empresas de transporte de mercadorías de servizo privado complementario 
(datos do Ministerio de Fomento, outubro de 2009) 

 

Total de Galicia 

 MPC-E 

GALICIA 5.711 

 

 Autorizacións de servizo privado (datos do Ministerio de Fomento, outubro de 
2009) 

 

Total de Galicia 

 MPC-E 

GALICIA 11.315 

 

Por outra banda, un elemento importante na estrutura das empresas de 
transporte de mercadorías é o dos custos xerais que o vehículo ten. 

Como veremos no seguinte gráfico, o gasóleo supón máis dunha cuarta parte 
dos custos do vehículo, resultando especialmente significativo nas de maior 
tamaño. 
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Se ademais unha gran parte das empresas de transporte en Galicia están 
formadas por autónomos, decatámonos do importante impacto que ten a subida 
deses prezos nestes pequenos empresarios. 

En canto aos custos xerais das empresas de transporte, observamos que os 
custos de persoal non condutor son os máis elevados, mesmo en Galicia, onde os 
salarios están moi por debaixo da media nacional. 

 

1.3.2 Un mercado limitado 
 

O mercado do transporte está cada vez máis presionado pola evolución técnica, 
a competitividade, a modernización, a liberalización e a aparición de grandes 
empresas mellor preparadas en canto ao concepto de calidade de servizo, e que se 
especializan cada día máis. 

Iso maniféstase nunha evolución da oferta e da demanda en Galicia moi 
limitada ao ámbito intrarrexional, o que implica que a distancia na que se moven 
as cargas en Galicia é moi pequena. 

A porcentaxe de toneladas de mercadorías que envían as empresas galegas cara 
ao estranxeiro é moi baixa en relación co total nacional: tan só o 9,66% dese total, 
segundo datos do Ministerio de Fomento de 2006, é dicir, uns 2.832.000 t. Isto 
equivale ao 9,25% do total das operacións realizadas en España con destino ao 
estranxeiro. 

Reparacións;
2,90%

Pneumáticos; 
5,30% 

Mantemento;
1,70%

Persoal de 
condución ;

23,90%

Seguros; 
5,70% 

Custos fiscais;
0,80%

Axudas de custos;
11,70%

Combustibles; 
33,80%

Amortización do 
vehículo; 

12% 
Financiamento do 

vehículo ; 
2,40% 
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Estes datos demostran un grao de internacionalización mínimo, pero que é 
consoante co mercado español, que tampouco está excesivamente dirixido ao 
estranxeiro. 

En canto ao transporte interrexional, o movemento das cargas entre Galicia e o 
resto de España tampouco é moi elevado; só o 4,68% das operacións de transporte 
de mercadorías que teñen a súa orixe en Galicia son enviadas a outras 
comunidades (908.585 dun total de 19.419.301), segundo datos de 2006, o que en 
termos comparativos só viría significar o 9,16% das miles de toneladas de 
mercadorías con orixe en Galicia que saen desta a outras comunidades autónomas 
de España. 

 

Vexamos algúns datos que confirman esta tendencia: 

 Operacións de transporte segundo comunidades autónomas de orixe e de 
destino (datos do Ministerio de Fomento, 2006) (Incluídas operacións en carga e 
en baleiro) 

 

Orixe en "Galicia" con destino cara a "" 

Andalucía 52.316 Estremadura 16.159 

Aragón 27.912 Madrid 121.437 

Asturias 162.174 Murcia 11.954 

Cantabria 13.556 Navarra 16.754 

Castela-A Mancha 41.418 País Vasco 53.681 

Castela e León 274.120 A Rioxa 9.232 

Cataluña 54.414 Galicia (94,27%) 18.305.999 

Valencia 51.275 Estranxeiro (1,05%) 204.717 

Total enviado a outras CC.AA. (4,68%): 908.585

Total de orixe: 19.419.301 
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Orixe en "" con destino cara a "Galicia" 

Andalucía 35.895 Estremadura 8.639 

Aragón 26.884 Madrid 153.448 

Asturias 167.538 Murcia 12.279 

Cantabria 13.574 Navarra 23.830 

Castela-A Mancha 36.509 País Vasco 44.550 

Castela e León 275.984 A Rioxa 15.079 

Cataluña 73.957 Galicia (94,20%) 18.305.999 

Valencia 51.651 Estranxeiro (0,96%) 186.159 

Total recibido doutras CC.AA. (4,84%): 940.866

Total de destino: 19.433.024

 

 Miles de toneladas transportadas segundo comunidades autónomas de orixe e de 
destino (datos Ministerio de Fomento, 2006) 

 

Orixe en "Galicia" con destino cara a "" 

Andalucía 727 Estremadura 196 

Aragón 430 Madrid 1.885 

Asturias 1.895 Murcia 219 

Cantabria 263 Navarra 149 

Castela-A Mancha 742 País Vasco 1.029 

Castela e León 2.843 A Rioxa 148 

Cataluña 954 Galicia (88,73%) 119.296 

Valencia 828 Estranxeiro (2,11%) 2.832 

Total enviado a outras CC.AA. (9,16%): 12.320

Total de orixe: 134.448 
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Orixe en "" con destino cara a "Galicia" 

Andalucía 364 Estremadura 114 

Aragón 316 Madrid 1.533 

Asturias 1.713 Murcia 139 

Cantabria 195 Navarra 324 

Castela-A Mancha 506 País Vasco 735 

Castela e León 2.903 A Rioxa 186 

Cataluña 922 Galicia (90,80%) 119.296 

Valencia 655 Estranxeiro (1,12%) 1.470 

Total recibido doutras CC.AA. (8,08%): 10.610

Total de destino: 131.376

 

De todo o anterior dedúcense dúas cousas: 

 

 O máis importante en canto a movemento de cargas e mercadorías é o 
transporte intrarrexional. 

Corrixiuse o balance negativo que se presentaba no transporte interrexional en 
canto a t, dado que Galicia xa expide máis dos que recibe (expídense 12.320 t 
e recíbense 10.610 t); non obstante, séguese mantendo un balance negativo 
en canto a número de operacións (realízanse 908.585 operacións e recíbense 
940.866) 

 Segundo datos de 2006 o transporte intrarrexional supón un 94,27% do total 
das operacións realizadas en Galicia (18.305.999 operacións de transporte, 
dun total de 19.419.351 operacións que teñen a súa orixe en Galicia, tiveron o 
seu destino na propia Galicia). Dentro do transporte intrarrexional, o que se 
realiza no mesmo municipio (intramunicipal) alcanza o 38,26% das 
operacións e o 33,75% das toneladas. 
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Os datos estatísticos son os seguintes: 

 Operacións de transporte segundo o tipo de desprazamento en Galicia (datos do 
Ministerio de Fomento, febreiro de 2006) (operacións en carga e en baleiro) 

 

TRANSPORTE INTRARREXIONAL 
TRANSPORTE 

INTERREXIONAL 
TRANSPORTE 

INTERNACIONAL 

Total Intramunicipal Intermunicipal 
Recibido 
doutras 
CC.AA. 

Enviado a 
outras 

CC.AA. 
Recibido Enviado 

18.305.999 7.003.781 11.302.217 940.866 908.585 186.159 204.717

 

 Miles de toneladas transportadas segundo o tipo de desprazamento en Galicia 
(datos do Ministerio de Fomento, febreiro de 2006) 

 

TRANSPORTE INTRARREXIONAL TRANSPORTE 
INTERREXIONAL 

TRANSPORTE 
INTERNACIONAL 

Total Intramunicipal Intermunicipal 
Recibido 
doutras 
CC.AA. 

Enviado a 
outras 

CC.AA. 
Recibido Enviado 

119.296 40.265 79.031 10.610 12.320 1.470 2.832 

 

Desde esta realidade, o sector debe afrontar unha serie de desafíos derivados, 
na súa maioría, dos seguintes aspectos: 

 A competencia nun mercado máis amplo como é o da Unión Europea, o cal 
abrangue case todo o territorio do continente Europeo. 

 A redefinición do papel do transportista, inmerso nun proceso de 
transformación desde o mero transportista ao prestador de servizos 
loxísticos máis complexos e dotados de maior valor engadido. 

 A competencia nun mercado onde o ferrocarril vai adquirir crecente 
protagonismo tanto polas melloras infraestruturais como polas políticas de 
impulso dos medios de transporte máis ecolóxicos que promove a 
Comisión da Unión Europea. 
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Estes retos, analizados desde o punto de vista da atomización, non se 
poden afrontar desde estratexias individuais, é necesario conseguir masa 
crítica que permita: 

 

 Negociar ao mesmo nivel que os cargadores. 

 Obter mellores condicións dos abastecedores. 

 Ofertar mellores prestacións aos usuarios. 

 

1.3.3 Obsolescencia tecnolóxica 

Segundo un estudo da Fundación CETMO, o 90% das empresas 
cargadoras consideran que saber tirar proveito das modernas tecnoloxías será 
un elemento fundamental na futura selección do transportista e, polo tanto, no 
traballo diario do sector. 

O transporte está a evolucionar cara á súa conversión nun servizo que, 
ademais, debe estar integrado na cadea loxística, (produción-distribución-
consumo). 

A globalización do mercado, a interdependencia das economías 
comunitarias e a apertura de fronteiras obrigan as empresas de transportes a 
barallar conceptos como a modernización, a competitividade, a calidade ou a 
loxística. Para iso o xeito de mellorar ou alcanzar os conceptos antes sinalados 
será modernizar as estruturas e procesos de xestión empresarial. 

Non obstante, no seo das empresas existen barreiras de entrada para a 
implantación da tecnoloxía. 

Entre esas barreiras destacan: 

 Unha falta de conciencia xeneralizada entre os empresarios do sector 
dos beneficios das novas tecnoloxías, tanto a nivel de servizo como de 
resultados económicos. 

 A escasa preparación e especialización do persoal das empresas, 
especialmente en áreas de novas tecnoloxías aplicadas ao transporte 
de mercadorías. 
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 A excesiva atomización do sector e a existencia de estruturas 
empresariais débiles para soportar e afrontar con decisión o cambio 
tecnolóxico, tanto económica como temporalmente. 

 A escasa coordinación interempresarial que dificulta a integración dos 
sistemas tecnolóxicos e de información. 

 

Este factor da obsolescencia tecnolóxica é un dos aspectos de maior 
depreciación na actual empresa de transportes de mercadorías en Galicia. 

A necesidade de que as novas tecnoloxías se fagan presentes no devir 
diario non concorda coa realidade dun sector limitado neste aspecto ás 
comunicacións habituais a través de fax e teléfono fixo e móbil. 

A moderna empresa de transportes debe ser consciente de que a 
aplicación das novas tecnoloxías permite reducir custos, aumentar ingresos e 
ter acceso ao mercado que supón o comercio electrónico. 

Ademais, coñecer e implantar as novas tecnoloxías permite aumentar os 
servizos adicionais e mellorar o custo e a calidade dos ditos servizos. 

Por outra banda, os expertos entenden que o transporte de mercadorías 
que xerará o comercio electrónico, así como a capacidade para ofrecer 
servizos loxísticos para ese comercio, supón unha revolución para os 
operadores loxísticos e de transporte, que deben ser capaces, tanto os uns 
como os outros, de ofrecer un servizo fiable e completo. 

Así, a medida que se desenvolva o comercio electrónico, deberase dar 
unha integración interempresarial dos sistemas de información. As tendas 
virtuais necesitarán estar integradas cos sistemas de información dos 
operadores loxísticos, formando un todo global. 

Neste sentido, entre as principais aplicacións tecnolóxicas que se 
deberían implantar no sector poderiamos considerar diversas opcións: 

 A comercialización (disposición de servizos, tarifas, ofertas...) a través 
da Internet mediante páxinas WEB ou portais que integren ofertas de 
empresas de transporte. 
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 O correo electrónico nas fases de contratación e ordenación do 
transporte, nas de entrega e facturación ou tamén na propia fase 
comercial. 

 Seguimento das mercadorías pola Internet. 

Un elemento esencial na planificación das novas tecnoloxías serán os 
centros de transporte. As administracións públicas teñen que convertelos en 
plataformas integradoras, tanto de diversas empresas do sector como de 
servizos comúns ofrecidos a estas, entre os que se atopan os servizos 
telemáticos, ademais dos servizos tradicionais que xa ofrecen os centros de 
transporte. 

 

1.3.4 Baixo nivel de cualificación, o problema da FORMACIÓN 
 

Parellada et al. en Torres (2001:95) identifican 8 características xerais 
das empresas de transporte en España, a maioría referidas a cuestións 
relacionadas coa formación. 

 

Fonte: Parellada et al., en Torres (2001:95) 

 

CARACTERÍSTICAS DAS PEMES DE TRANSPORTE 

1. A porcentaxe de empresas que pertencen a un grupo empresarial é 
baixa 

2. Son minoritarias as empresas que dispoñen dun departamento de 
formación 

3. O peso do persoal directivo e técnico é reducido 

4. Hai un número escaso de empregados con estudos universitarios 

5. O persoal directivo participa en poucas actividades de formación 

6. Rexístranse niveis baixos de necesidades de formación 

7. Os resultados dos programas formativos son modestos 

8. O grao de utilización de organismos oferentes de formación é 
reducido 
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Un factor condicionante e moi a ter en conta ao realizar calquera estudo 
do sector é o nivel de cualificación global do sector. 

Así, entre os pequenos empresarios autónomos, o condutor (con 
frecuencia propietario e xestor da empresa) é unha persoa con capacidade 
para conducir pero pouco adaptada ás demandas actuais da súa profesión. 

E é que, no caso das tarefas especializadas (xestión, contabilidade, etc.), 
faltan ferramentas para desempeñar a complexidade da tarefa ou 
coñecementos específicos para aplicalos e mellorar a súa rendibilidade. 

Isto débese analizar desde a visión da formación que posúen os nosos 
empresarios de transportes. Vexamos os seguintes gráficos: 
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Directiva 2003/59/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de 
xullo, relativa á cualificación inicial e á formación continua dos condutores de 
determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de 
viaxeiros por estrada. 

Esta directiva traspúxose á normativa nacional a través do REAL 
DECRETO 1032/2007, do 20 de xullo, polo que se regula a cualificación 
inicial e a formación continua dos condutores de determinados vehículos 
destinados ao transporte por estrada. 

Observemos o que dispón este real decreto, pois contén o futuro do 
sector en canto á formación de condutores profesionais: 

 Este real decreto é a base para a implantación dunha formación inicial e 
outra continua, obrigatorias para os condutores profesionais. 

 Ten como obxectivo regular as condicións para a obtención do certificado 
de aptitude profesional (CAP), acreditativo da correspondente cualificación 
inicial, e da realización dos cursos de formación continua, necesario para a 
condución por vías públicas españolas de vehículos de empresas 
establecidas en calquera Estado membro da Unión Europea, para a que 
resulte obrigatorio estar en posesión de permisos de condución das 
categorías C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E. 

 Este real decreto implica que, para realizar profesionalmente a actividade 
de condutor de vehículos de transporte de mercadorías ou viaxeiros, 
ademais da obtención do permiso de condución, será obrigatorio acreditar 
unha formación inicial e unha continua. 

 Son moi poucas as excepcións que considera o real decreto: 

- Aqueles cuxa velocidade máxima autorizada non supere os 45 
quilómetros por hora. 

- Os que utilicen os servizos das Forzas Armadas, a protección civil, os 
bombeiros e os Corpos e Forzas de Seguridade, ou baixo o control das 
mencionadas forzas e organismos. 

- Os que estean sendo sometidos a probas en estrada para fins de mellora 
técnica, reparación ou mantemento, ou ben sexan novos ou 
transformados e aínda non se puxesen en circulación. 
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- Os utilizados en situacións de emerxencia ou que se atopen destinados 
a misións de salvamento. 

- Os utilizados nas clases prácticas destinadas á obtención do permiso de 
condución ou do certificado de aptitude profesional. 

- Os utilizados para realizar transporte privado particular de viaxeiros ou 
mercadorías definido no artigo 101 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de 
ordenación dos transportes terrestres e 156 do seu regulamento, 
aprobado polo Real decreto 1211/1990, do 28 de setembro. 

- Os que transporten material ou equipos para o uso do condutor no 
exercicio da súa profesión, sempre que a condución do vehículo non 
represente a actividade principal do dito condutor. 

Formación inicial e continua, obrigatorias para os condutores profesionais de 
transporte de mercadorías 

Cualificación inicial 

 En relación co transporte de mercadorías, a cualificación inicial 
exixiráselles obrigatoriamente a todos os condutores profesionais de 
vehículos para os que se requiran permisos de conducir das clases C1, 
C1+E, C e C+E. 

 Para obter o certificado de aptitude profesional (CAP) acreditativo da 
cualificación inicial dos condutores, poderase optar por dúas 
modalidades: a cualificación inicial ordinaria e a cualificación inicial 
acelerada. 

 A exixencia dunha ou outra depende do tipo de vehículo e da idade do 
condutor: 

Concretamente: 

1. Aos maiores de 18 anos exíxeselles o CAP acreditativo da 
cualificación inicial para conducir vehículos que requiren permiso 
das clases C e C+E e o CAP acreditativo da inicial acelerada para 
os das clases C1 e C1+E. 
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2. Aos maiores de 21 anos só se lles exixirá a cualificación inicial 
acelerada para conducir vehículos que requiran permiso da clase C 
e C+E. 

 As materias sobre as que recae a nova formación obrigatoria son 
diferentes das exixidas para a obtención do permiso de condución, o cal 
segue sendo obrigatorio, e considéranse necesarias para o exercicio 
profesional da actividade de condutor. 

A nova formación baséase nos seguintes puntos: - Formación avanzada sobre condución racional baseada nas normas 
de seguridade. - Aplicación da regulamentación. - Saúde, seguridade viaria e ambiental, servizo, loxística. 

 Para obter o CAP acreditativo da formación inicial será necesario seguir 
un curso de 280 horas e superar un exame oral ou escrito, nun prazo non 
superior a 6 meses contados desde a dita finalización. 

 O CAP acreditativo da formación inicial acelerada obtense tras seguir un 
curso de 140 horas e superar un exame oral ou escrito, nun prazo non 
superior a 6 meses contados desde a dita finalización. 

Ademais, non existe a posibilidade de que se substitúa o curso por un 
exame máis complexo. 

Formación continua 

 Pola súa banda, a formación continua, obrigatoria para todos os 
condutores incluídos no ámbito de aplicación deste real decreto, deberá 
permitirlles actualizar os coñecementos esenciais para o exercicio da súa 
función, facendo especial fincapé na seguridade na estrada e a 
racionalización do consumo de carburante. 

 A dita formación ten por finalidade afondar e revisar os coñecementos 
adquiridos coa obtención do certificado de aptitude profesional 
acreditativo da cualificación inicial. 

 Para realizar esta formación, que versará sobre as mesmas materias que a 
formación inicial, deberase realizar un curso dunha duración mínima de 
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35 horas cada 5 anos, sen que sexa obrigatorio realizar un exame. O 
primeiro curso deberase realizar antes de que transcorran 5 anos da data 
de expedición do certificado de aptitude profesional acreditativo da 
formación inicial. 

 Para poder realizar estes cursos, á parte de ser titular dun CAP 
acreditativo da formación inicial, débese estar en posesión do permiso de 
circulación en vigor. 

 

Tarxeta do condutor profesional 

Xunto ao certificado de aptitude profesional, o órgano competente expedirá 
a cada un dos aspirantes que aprobasen o exame de cualificación inicial a 
correspondente tarxeta de cualificación. 

O seu período de validez será de 5 anos, debendo ser renovada unha vez 
que transcorra este período. 

Cada vez que un condutor acredite superar un curso completo de 
formación continua conforme o previsto no real decreto, o órgano competente, 
logo de comprobación de que o seu permiso de condución se atopa vixente, 
expediralle unha nova tarxeta de cualificación, que substituirá a anterior e 
cuxo período de validez máximo alcanzará, así mesmo, os cinco anos 
seguintes á data en que concluísen as preceptivas 35 horas de formación. 

 

Esta tarxeta deberase levar a bordo do vehículo sempre que se conduza. 

A formación inicial e continua exixiráselles a todos os condutores aos 
que se lles expida o permiso de condución para vehículos de transporte de 
mercadorías a partir do 10 de setembro de 2009. 

En caso de que un condutor de transporte de mercadorías sexa titular 
dun permiso de condución da categoría C1, C1+E, C ou C+E expedido antes 
da data nomeada anteriormente, está exento de realizar o curso de 
cualificación inicial. Non obstante, deberá obter o seu certificado de aptitude 
profesional (CAP) acreditativo da cualificación, realizando un curso completo 
de formación continua como moito entre o 10 de setembro de 2012 e o 10 de 
setembro de 2016, de acordo co seguinte calendario: 
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1. Titulares de permisos de condución cuxo número remate en 1 ou 2, antes 
do 10 de setembro de 2012. 

2. Titulares de permisos de condución cuxo número remate en 3 ou 4, antes 
do 10 de setembro de 2013. 

3. Titulares de permisos de condución cuxo número remate en 5 ou 6, antes 
do 10 de setembro de 2014. 

4. Titulares de permisos de condución cuxo número remate en 7 ou 8, antes 
do 10 de setembro de 2015. 

5. Titulares de permisos de condución cuxo número remate en 9 ou 0, antes 
do 10 de setembro de 2016. 

Por outro lado, o Ministerio de Fomento, a través do Plan PETRA (Plan 
Estratéxico para o Transporte), executou unha serie de medidas en materia de 
formación (destaca o Plan de Axudas á Formación no Sector do Transporte) e 
realizou previsión doutras moitas que aínda se atopan por cumprir ou están en 
fase de estudo, (apoio á concentración de empresas, difusión de novas 
tecnoloxías, acceso á profesión, mellora da imaxe e profesionalización do 
sector, etc.). 
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CONSIDERACIÓNS 
 

Este estudo desenvolve unha dobre visión da realidade cotiá da 
prevención de riscos laborais; por unha banda, a subxectiva, desenvolta a 
partir dunha enquisa realizada entre persoal asistente a diversas actividades 
de formación da Federación Galega de Transporte de Mercadorías entre os 
anos 2008 e 2009 e outra, obxectiva, emanada das crúas estatísticas de 
accidentabilidade laboral tanto da nosa comunidade autónoma como das do 
resto do Estado. 

A partir delas trataremos de debuxar unha realidade, a da prevención de 
riscos laborais no sector do transporte de mercadorías, marcada fortemente 
polos acontecementos, lexislacións, prohibicións e controis que a lexislación 
de tráfico desenvolveu nestes últimos anos e que supuxo un cambio palpable 
na tendencia da accidentabilidade viaria no noso país. 

Chegados a este punto, e vistos os óptimos resultados obtidos no descenso 
da accidentabilidade neste eido –sobre os que trataremos máis adiante–, 
debemos concluír que unha boa implantación dun sistema de xestión de 
prevención de riscos laborais ten que ser un dos obxectivos claros das 
empresas do transporte de mercadorías para acadar unha maior rendibilidade 
e unha maior competitividade do seu servizo. 

 

ENFOQUES E VISIÓNS PARTICULARES DA PREVENCIÓN DE RISCOS 

A continuación trataremos de analizar o concepto subxectivo que da 
prevención de riscos laborais debuxaron as traballadoras e os traballadores do 
sector de transporte de mercadorías, desenvolvendo os resultados das 
diferentes cuestións formuladas mediante a enquisa tipo test realizada por 
FEGATRAMER entre os asistentes ás diferentes xornadas formativas 
organizadas por esta asociación.  

Cabe salientar nesta exposición que máis do 50% das empresas de 
transporte público de mercadorías en Galicia son empresarios autónomos, 
excluídos do cumprimento da Lei de prevención de riscos laborais (LPRL), e 
outra gran porcentaxe, ao redor do 20%, non ten máis de 5 vehículos. 



 

D
impl

A re

 

A
labo
mesm
autó
nin a
para
en c
de p
tarde
Regu
emp
inelu
traba

A
súa 
cons
emp
ergu

Dito isto, 
lantada a p

espostas re

Ao redor d
orais na sú
mo. Tendo

ónomos e n
avaliación

a o resto d
calquera em
prevención
e co Real
ulamento 

presas, de 
udible coa
alladoras. 

A formació
tarefa dia

stitúe a ba
presarios, s
uer para ac

a primei
prevención

partíronse

dun 30% n
a empresa

o en conta
non teñen a
n dos riscos
das empres
mpresa, de

n de riscos
l decreto 
dos servi
calquera

a saúde e
 

ón e a info
aria é un d
ase do ed
sindicatos,
cabar defin

N

ira pregun
n?” 

e segundo o

non ten im
a ou os seu
a que o 50
as obrigas 
s nin recoñ
sas a lexis
esde o ano
s laborais,
39/1997, 

izos de p
a tamaño, 
e a seguri

formación 
dos aspect
dificio que
, traballad
nitivamente

NS/NC; 21%

33

nta da en

o gráfico s

plantado u
us traballad
0% das em

en materi
ñecemento
slación obr
o 1995, co
que se re
do 17 de

prevención
actividad

idade no 

dos trabal
tos crucia
e todos os

dores, orga
e cos nivei

NON

nquisa foi

eguinte: 

un sistema
dores non 

mpresas do
a de preve
o médico, 
riga a ter 
a Lei 31/1

egula parci
e xaneiro,

n. A parti
de ou sec
traballo d

lladores/as
ais na apli
s actores 
nismos de
is de sinis

; 8%

SI; 71%

i: “Ten a

a de preven
o saben, o

o sector so
ención de r
no hai que
organizada

1995, do 8
ialmente d
, polo que
ir desta d
ctor, teñen
dos seus t

s sobre os 
icación da
sociais, A

e prevenció
tralidade a

a súa emp

nción de ri
o que vén 
on empres
riscos labo
e esquecer
a a preven
8 de novem
dous anos 
e se apro
data, toda
n unha ob
traballador

seus risco
a lexislació
Administra
ón, etc., d
actuais. 

presa 

 

iscos 
ser o 
arios 
orais, 
r que 
nción 
mbro, 
máis 
ba o 

as as 
briga 
res e 

os na 
ón, e 
ción, 
eben 



 

2. D
teña
 

U
med

U
regu
men
mod
evita
de c
inten
parte

 

 

Deberíanse a
an tantos a

Un de cad
didas para 

Unha das 
ulamentaci
ntalizar a p
dificar e de
alos, desde
cada un, a
nción, ver
e do empre

adoptar m
ccidentes d

da catro tr
que se red

materias 
ón e dese

propia pers
e que as f
e unha fir
apoiados n
rdadeiras e
esariado. 

SI; 76

máis medida
de traballo

raballadore
duzan os ac

pendente
nvolvemen
soa traball
fatalidades
me vontad
nunha form
e serias, d

 

6%

34

as para qu
o? 

 

es entende
ccidentes. 

es da Lei 
nto posteri
ladora de 
s e os acci
de de com
mación ax
de facer p

ue as persoa

e que non
 

de preve
ior, é o fei
que o des
identes se
promiso c
xeitada e 
prevención

NON; 2

as traballa

n se deben

nción, e d
ito de non
stino de ca

poden ev
oa saúde e
nunha sen

n de risco

24%

adoras non

n adoptar 

de toda a
n ter chega
ada un se 
vitar; e hai
e a seguri
nsibilizaci
os laborais

n 

 

máis 

a súa 
ado a 
pode 
i que 
dade 
ión e 
s por 



 

3.- 
activ

 

A
segu
impl
Lei 
moit
serv
acla
de f
form
inme

D
entó
ou c
omn
entre
enté
traba
das 
inelu

 

Considera 
vidades en 

A formaci
uridade la
lantación d
de preven
to máis e
izos de pr
rar un pou
formación,

mación e in
ensa maior

Dito isto, 
ón a formac
cal activida
nipresente 
e inspect

éndese qu
alladoras l
empresas

udible dun

 que ten 
 relación c

ión das tr
aboral es
da Lei de p
nción de r
esclareced
revención, 
uco a situ
, básico, 
nformación
ría das per

abriuse a
ción mínim
ade. Se a 
expresión 

tores de 
ue este 
lles estea 

s que est
nha maneir

SI; 58%

vostede a 
coa prevenc

raballadora
tá sendo 
prevención
iscos labo
or desenv
dous ano

ación, exp
intermedi

n dos risc
rsoas traba

ante o emp
ma que ten
isto lle en
“suficient
traballo, 
punto de
a crear a
án cubrin
ra un tanto

%

35

 suficiente
ción? 

as e traba
un das 

n. O feble 
orais nos s
volvemento
s despois,

pondo e de
io e supe
os no trab
alladoras.

presariado
n que ter u
ngadimos a
te e neces
técnicos 

e formació
uténticas 

ndo desde
o arbitraria

e formació

alladores
cuestión

enfoque le
seus artigo
o posterio
 que trata
efinindo d
erior, pero
ballo para 

o un mar 
un traballa
as infinitas
aria” que 
de preve

ón e inf
dores de c

e hai ano
a. 

NO

ón para le

en materi
ns máis
evado a ca
os 18 e 19
or no Reg
a, no seu c
diferentes t
o esquecen

cada tare

de dúbida
dor/a que 
s interpret
aparece n
ención, s
formación 
cabeza ao

os unha o

ON; 42%

evar a ca

ia de saú
conflitivas

abo pola pr
9, e o seu
gulamento 
capítulo V
tipos de n
ndo regul

efa, que é 

as sobre c
se dedica 
acións a q

na lei deu l
indicalista

das per
s responsa
obriga leg

bo a 

 

de e 
s na 
ropia 

u non 
dos 

VI, de 
niveis 
lar a 
a da 

cal é 
a tal 

que a 
lugar 
as…, 
rsoas 
ables 
gal e 



 

C
form
pode
norm

A
traba
cent
cont
Pond
gaso
traba
infor
unha
labo

 

4.- S

 

 

A a
segu
da e
saúd
front

Cabe preg
mación que
ería ser u
mativa de p

A respost
alladora te
trada no po
ta, por exe
do un exe
olineira qu
alladora d
rmación d
a das área

orais. 

Se fose emp

ampla ma
uridade e s
empresa é 
de das pe
te á compe

guntarse, p
e deben re
un xustifi
prevención

ta sería 
eña unha 
osto de tra
emplo, as 
mplo, non

ue porcos n
deberá ser
deberán es
as das em

presario/a, 

ioría non
saúde no tr

imprescin
rsoas trab
etencia. 

NS/NC; 8

por exempl
ecibir os t
cante de
n de riscos

negativa.
formación

aballo ou fu
circunstan

n ten os m
nunha gra
r formada
star moi p
mpresas, e

 implantar

 dubida
raballo im
ndible, be
balladoras,

%

36

lo, no ámb
traballador

ter recib
s laborais. 

A regula
n teórica
unción de 
ncias de c

mesmos ris
anxa ou nu
a neste ris
resentes e

e especialm

ría a preve

que un 
plantado n

en polo qu
, ben pola

SI; 87%

bito do sect
res/as e se
bido esa 
 

amentació
e práctica
cada traba

carga e de
scos desca
un matado
scos conc
en todo mo
mente a d

nción na e

axeitado 
no procede
ue signific
a vantaxe 

NON; 5%

tor do tran
e o permis
formación

ón pide q
a, suficien
allador/a, d
escarga e o
argar comb
oiro; polo t
retos. A f
omento en
de prevenc

empresa? 

sistema d
er habitual
ca nos ben

competiti

%

nsporte, ca
so de cond

n que exix

que a pe
nte e axei
debendo te
o lugar de
bustible nu
tanto, a pe
formación 
n todas e 
ción de ri

de xestión
l e no día a
neficios pa
iva que su

al é a 
ducir 
xe a 

ersoa 
tada, 
er en 
estas. 
unha 
ersoa 

e a 
cada 
iscos 

 

n da 
a día 
ara a 
upón 



 

 

Unh

 

5.- C
nos p

 

A
acci
corre
adm
dese
form

O
unha
saúd
boa 
verd
activ

H
leva
docu

ha empresa

Como é de
postos de tr

A sensibi
dentes de 
ecta, adop

ministración
eño de equ

mativos e im

Os primei
a confusió
de e a segu
cantidade 

dadeiro esp
vidades e t

Hoxe en d
ndo lenta
umentación

a sen accid

e importan
raballo? 

lización x
traballo e

ptada por 
ns, empre
uipos de tr
mplantació

ros anos d
ón no elen
uridade da
de carpet

pírito do l
traballos d

día a evolu
amente (á
n inicial, 

POUCO; 8%

dentes é un

nte para vo

xeral front
está pasand
todos os a
sas…, a u

raballo, pla
ón de siste

da implant
nco de ac
as traballa
tas con doc
exislador 

diarios. 

ución “nat
ás veces

pero act

37

nha empre

ostede redu

 

te á inelu
do de ser u
axentes so
unha reali
anificación
emas de xe

tación da 
ctores dest
adoras e tr
cumentaci
estaba na 

tural” da p
demasiad

tualizándoa

MOIT

esa máis re

ucir o índ

udible nec
unha postu
ciais: sind
idade abso
ns de taref
estión. 

nova Lei 
ta trama, 
raballadore
ión ad hoc
aplicación

prevención
do) as em
a e axeitá

TO; 92%

endible e p

dice de acc

cesidade 
ura ética e
dicatos, tra
olutamente
fas, deseño

de preven
como era 
es depend
, esquecén
n deses do

n de risco
mpresas a
ándoa con

produtiva. 

cidentabilid

de reduci
e politicam
aballadore
e proactiv
o de progra

nción levar
pensar q

día de ter u
ndose de q
ocumentos

os laborais 
a manter 
ntinuamen

dade 

 

ir os 
mente 
es/as, 
va no 
amas 

ron a 
que a 
unha 
que o 
s nas 

está 
esa 

nte á 



 

reali
cum
amp

N
Adm
evol

 

6.- S
sen q

 

 

Q
estar
dunh
e a 
mate

A
hai 
traba
acci

U
fará 

idade pro
mprimento 
plamente sa

Non pode
ministració
ución se v

Se fose tra
que o empr

Que aprox
r totalmen
ha aposta p
sensibiliz

erias pend

A crenza d
que dest

alladoras 
dentes; se

Unha form
do traball

dutiva da
legal e 

atisfactorio

emos esqu
n, lament

vaia desenv

ballador/a
resario/a m

ximadamen
nte conven
persoal po

zación son
entes da le

de que os a
terrar par
fronte aos

en ningunh

mación coi
lador/a un

a empresa,
uns obxe

os. 

uecer nes
ablemente
volvendo.

a, seguiría
mo diga? 

nte UN de
ncidos de q
ola segurid
n, como di
ei. 

accidentes
ra sempre
s seus ris
ha dúbida,

idada, esm
n profesion

AS VECES; 18

38

, consegu
ectivos na

sta exposi
e un dos 

 as norma

ÁS VECES

e cada cin
que as me
dade e a sa
iciamos e

s só lles oc
e. A falta
cos non s
esta é a p

merada, de
nal coñece

S

8%

indo así 
a área d

ción o a
máximos 

as de preve

S 

co traballa
edidas de p
aúde demo
n apartad

corren aos 
a de sens
se pode co
eor das sol

e calidade
dor e resp

SI, SEMPRE; 82

uns nivei
de segurid

parello sa
impulsore

ención que 

adores/as 
prevención

ostra que a
os anterio

demais é 
sibilidades
orrixir cos
lucións po

e, concreta
pectuoso d

2%

s elevado
dade e s

ancionado
es de que 

 me exixe 

recoñezan
n forman p
a mentaliza
ores, unha

un axioma
s das per
s seus pro
osibles. 

a e intera
dos seus ri

s de 
aúde 

r da 
esta 

 a lei 

 

n non 
parte 
ación 
a das 

a que 
rsoas 
opios 

activa 
scos, 



 

e, se
cala

A
maio
man

 

7.- S
xesti

 

O
2.6, 
para

A
é o d
en d
traba

 

 

e desde as
do sería m

As traball
oría das v

nexalas com

Se a miña 
ión da prev

O artigo 2
entre outr

a que este p

A prevenc
de conxunt
definitiva, 
allo. 

s aulas dos
moito máis 

ladoras e 
eces, a sú

mo o ben m

 empresari
vención da

SI

9 da Lei d
ras obrigas
poida gara

ión é taref
tar cada u

todas as

NON SE
COM

QUERO
PART

s colexios 
profundo e

os traball
úa segurid
máis prezad

a ou empr
a empresa, 

I, QUE ESTO

de prevenc
s dos trab
antir unhas

fa de todos
n deles: os

s actividad

 

EI MOI BEN 
MO PERO 
O FORMAR 
TE; 26%

39

se comez
e duradeir

ladores te
ade e saú
do que pos

resario me 
 que lle dig

 

OU Á SÚA D

 

ción de ris
alladores/a
s condición

s; cada un 
s traballos
des que r

NON 
INTERES

SI, 

D

ase este la
ro. 

eñen que
úde están n
súen. 

 pregunta 
go? 

DISPOSICIÓ

scos labora
as, a de co
ns de traba

ten o seu 
s, a produc
relacionen

ME 
SA; 9%

QUE ESTOU A
SÚA 

ISPOSICIÓN; 
65%

abor de m

mentaliza
nas súas m

 se quero fo

ÓN 

ais reflicte
ooperar co
allo segura

papel, e o 
ción, as pro
 o traball

A 

mentalizació

arse de qu
mans, e d

formar part

e, no seu p
o empresar
as e sen ri

 do empre
ogramació
lador e o

ón, o 

ue, a 
eben 

te da 

 

punto 
riado 
scos. 

sario 
óns e, 
 seu 



 

8.- Q

 

A
risco
máis

N
cam
do d
teña
traba
conx

E
expe
que 
risco

 

 

Que riscos 

A capacid
os que pod
s importan

No caso 
biantes do

día, o tipo 
a que adap
allo e opti
xuntament

E impresc
eriencia p
a experien

os presente

 laborais at

dade de id
den aparec
ntes que de

concreto 
o seu ámbi

de vía, e
ptar e mod
mizalo de 
e. 

cindible, e
ara saber 
ncia lle de
es no traba

NINGÚN;

topa con m

dentificació
cer na súa
ebe cubrir 

do tran
ito de trab
etc., fan qu
dificar con
maneira q

entón, que
negociar 

ebe servir
allo cotiá d

 

CAIDAS D
ALTURA; 1

; 38%

40

máis frecue

CAÍDAS

ón, por pa
a tarefa rut

a formació

nsporte, a
ballo, o fac
ue sexa o 
nstantemen
que a segu

 a persoa
calquera 
para apre

de cada un

C

DE 
15%

encia no se

arte das pe
tineira ou 
ón en mate

as circuns
tor meteor
traballado
nte o seu 
ridade e a

traballado
situación,

ender a res
n. 

MANEXO DE 
CARGAS; 17%

ACCID
TRÁF

u traballo

ersoas trab
non é un 

eria preven

stancias
rolóxico, o
or ou trab
modo de 

a produtivid

ora mestur
, e cómpr
spectar cad

CAIDAS D
OBXECTOS; 

DENTES DE 
FICO; 18%

? 

balladoras
dos obxec
ntiva. 

continuam
 tráfico, a 
alladora o
desenvolv

dade disco

re formaci
re transmi
da vez má

DE 
12%

 

, dos 
ctivos 

mente 
hora 

o que 
ver o 
orran 

ión e 
tirlle 

áis os 



 

9.- N

 

O
eme
miúd
nunc

O
conc
traba
com
dirix
de q
cam
emp
com

A
secto

 

No caso du

O artigo 20
rxencia qu
do coa obr
ca ou case

O requisit
creta que 
allador deb
unidade a
xilos no ca
que o cami
ión no m

presa estarí
pletament

A enquisa
or do trans

un accident

0 da Lei d
ue todas a
riga de te

e nunca se 

o legal ref
poida ter

berá saber
autónoma, 
aso dun ac
ión se ince
edio de c
ía cubrind
e afastada

 foi realiza
sporte de m

N

te de traba

de prevenc
as empresa
r un comp
vaia desen

fírese a art
r unha em
r expresam

provincia
ccidente d
endie; ou c
calquera v
do a obriga
a dun frío e

ada entre u
mercadoría

NON; 24%

41

allo, sabe q

 

ión de risc
as deben a
pleto e pro
nvolver. 

tellar med
mpresa; n

mente a qu
a, país, et
e tráfico; c
como xesti
vía, un fal
a legal dun
e inadecua

un grupo d
as, repartid

que facer? 

cos laborai
adoptar. E
ofuso plan

idas para 
no caso d
e instituci
tc., deberá
como man
ionar unha
llo mecán

nha forma 
ado docum

de traballa
dos como s

SI; 7

 

is refírese 
Esta obriga
n de autop

cada tipo 
do transpo
ón ou orga
án dirixirs

nexar un ex
a parada in
nico, etc. 
eminentem
ento. 

adores e tr
segue: 

76%

ás medida
a confúnde
protección,

de emerxe
orte, o pe
anismo en 
se ou deb
xtintor no 
ntempestiv
Deste xei

mente prác

raballadora

 

as de 
ese a 
, que 

encia 
rsoal 
cada 

berán 
caso 

va do 
to, a 
ctica, 

as do 



 

E
de p
ten 
estat
de T

N
únic
nego
por t

O
infor
foron
estab

O
segu

 

► P
indiv
acci
acci
acci

N

Esta parte
pensamento
que se co
tísticos, qu

Traballo do

Neles debú
co fin de q
ocio, senón
todos. 

Os datos 
rmación co
n establec
blecen nov

Os docum
uintes: 

PARTE DE
vidual qu
dentado d
dente, e lo
dente: c

NON CONDU

e subxectiv
o e de inte
ompletada
ue imos a 
o ano 2008

úxase unh
que a saúd
n un obxec

de accide
ontida nos
idos pola 
vos modelo

mentos de 

E ACCIDE
e se debe

do lugar d
ogo de bai
característi

NON 
CONDUCTO

39%

UTORES 

va desenvo
ención do 

a, irremisi
expor a co

8. 

ha realidad
de e a seg
ctivo, un o

entes de t
s documen
Orde TAS
os para a n

notificació

NTE DE T
e cubrir c
e traballo 
ixa médica
icas per

ORES; 

42

COND

olta ata o d
traballado
blemente, 

ontinuación

de moi preo
uridade da

obxectivo p

traballo qu
ntos que se
S/2926/200
notificación

ón para a

TRABALL
cando o a

durante p
a. Contén 
soais e 

DUTORES

de agora m
or/a e do s

coa axud
n, tomados

ocupante q
a persoa t
perseguido

ue aquí s
e relaciona
02, do 19 
n de accid

a realizació

LO CON BA
accidente 
polo meno
toda a inf

profesion

CO

móstranos u
seu contorn
da dos da
s dos datos

que debem
traballador
o, desexado

e ofrecen 
an máis ad
de novem

dentes de t

ón da esta

AIXA (PAT
ocasiona a

os un día, 
formación 
nais do 

ONDUCTORES
61%

unha reali
no. Esta v

atos obxec
s do Minis

mos redirix
ra no sexa
o e conseg

obtéñens
diante, os c

mbro, na qu
traballo. 

atística so

T). Docum
a ausenci
excluído 

relacionad
traballad

S; 

 

dade 
isión 

ctivos 
sterio 

xir co 
an un 
guido 

e da 
cales 
ue se 

on os 

mento 
a do 
o do 

da co 
dor/a 



 43

accidentado, datos do centro de traballo e da empresa á que pertence o 
traballador accidentado, así como os datos relativos ao centro de traballo no 
que aconteceu o accidente cando este é distinto daquel ao que está afiliado o 
traballador (empresas usuarias de ETT, contratas, etc.); tamén recolle as 
circunstancias en que aconteceu o accidente e as súas consecuencias. 

O parte é cuberto polo empresario cando o accidentado é un traballador por 
conta allea ou polo propio traballador cando este é autónomo. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Os datos proporcionados son definitivos e difiren lixeiramente dos difundidos 
no avance xaneiro-decembro 2008 da Estatística de Accidentes de Traballo e 
Enfermidades Profesionais, cuxa información era de carácter provisoria. As 
diferenzas son debidas fundamentalmente a que o período de referencia dos 
datos é distinto nun e noutro caso: data de presentación dos documentos ante 
a autoridade laboral no caso da publicación de avance e data da baixa para os 
datos definitivos, así como á diferente distribución territorial, segundo a 
provincia de aceptación do parte nos de avance, e segundo a provincia do 
centro en que aconteceu o accidente nos datos definitivos. A este respecto, 
para aqueles traballos que non teñen unha situación fixa –transporte, 
mantemento, etc.–, considérase centro de traballo aquel desde o que se 
imparten instrucións ou se organiza o traballo; polo tanto, os accidentes de 
tráfico contabilízanse na provincia dese centro aínda que sucedan nunha 
provincia distinta. 
 

1.- Principais variables de clasificación. 

 

As principais variables de clasificación utilizadas na estatística enuméranse a 
continuación: 

- Período de referencia. Utilízase a data da baixa para accidentes ou recaídas 
con baixa. 

- Accidentes. Exclúense desta denominación as recaídas, que se tratan 
sempre por separado. Os accidentes poden acontecer durante a xornada de 
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traballo (no propio centro ou fóra deste) ou ao ir ou volver do traballo, 
accidentes denominados in itinere. 

- Gravidade. Segundo figura no parte médico de baixa, que dá orixe ao parte 
de accidente, clasifícanse os accidentes en leves, graves (incluídos os moi 
graves) e mortais. 

- Ámbito territorial. Aplícase o concepto de provincia de ocorrencia do 
accidente. 

- Sector e rama de actividade. Para a desagregación por actividade 
económica utilízase a Clasificación Nacional de Actividades Económicas-
1993 (CNAE-93). (Véxase ANEXO I). 

- Ocupación. Para a desagregación por ocupacións, utilízase a Clasificación 
Nacional de Ocupacións-1994 (CNO-94). (Véxase ANEXO II). 

-  Tipo de contrato. Codifícanse todas as modalidades de contratación 
existentes, diferenciando dentro de cada tipo a casuística establecida para 
os efectos da cobertura do Boletín de Cotización á Seguridade Social TC/2. 

-  Lugar do accidente. Diferéncianse, por un lado, os accidentes que tiveron 
lugar durante a xornada de traballo, que inclúen os acontecidos nalgunha 
das tres situacións seguintes: no centro de traballo habitual, en 
desprazamento durante a xornada laboral e noutro centro ou lugar de 
traballo e, por outro, os accidentes in itinere, que son os acontecidos ao ir 
ou ao volver do traballo. 

Nas seguintes variables trátase de describir as causas e circunstancias que 
deron lugar ao accidente, así como as súas consecuencias. A súa inclusión no 
parte de accidente responde, por unha banda, á demanda de información con 
fins preventivos e, por outra, ás recomendacións da Oficina Estatística da 
Unión Europea (EUROSTAT), que elaborou as clasificacións das ditas 
variables, recomendadas tamén pola Organización Internacional do Traballo. 

 

- Tipo de lugar. Trátase do contorno xeral ou do local de traballo no que se 
atopaba o traballador/a inmediatamente antes de producirse o accidente. 
Por exemplo, obra ou edificio en construción, zona agrícola, zona industrial, 
etc. 
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- Tipo de traballo. Refírese á actividade xeral que realizaba a vítima no 
momento de producirse o accidente. Por exemplo, labores de demolición, 
produción ou transformación de produtos, plantación, etc. 

- Actividade física específica. Trata de describir a actividade concreta que 
realizaba a vítima inmediatamente antes de se producir o accidente. Por 
exemplo, desprazamento pola obra, recoller produtos vexetais, cortar carne, 
etc. 

- Desviación. Trata de describir o suceso anormal que interferiu 
negativamente no proceso normal de execución do traballo e que deu lugar 
a que se produza ou orixine o accidente. Por exemplo, desprendemento ou 
caída de ferros, bloqueo dunha máquina, caída de ferramenta manual de 
corte, etc. 

- Forma ou contacto que ocasionou a lesión. Describe o modo en que a vítima 
resultou lesionada, tanto física como psicoloxicamente polo axente material 
que ocasionou a lesión. Por exemplo, choque con obxecto que cae 
verticalmente, contacto con ferramenta manual cortante, etc. 

- Axentes materiais causantes. Trátase dos axentes materiais asociados tanto 
á desviación como á forma ou contacto. En moitas ocasións o axente 
material pode ser común a ambas as dúas. 

- Descrición ou natureza da lesión. Recóllese o tipo de lesión sufrida polo 
accidentado. 

 

2. - Índices obtidos 

 

Os índices utilizados nesta publicación cuxa formulación está harmonizada 
coa establecida por EUROSTAT son os seguintes: 

 - ÍNDICE DE INCIDENCIA. De acordo coa recomendación da XVI 
Conferencia Internacional de Estatísticos do Traballo da OIT, o índice de 
incidencia relaciona o número de accidentes co número medio de 
persoas expostas ao risco. 
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En España o numerador correspóndese cos accidentes en xornada de 
traballo con baixa e o denominador é a media anual dos traballadores 
afiliados á Seguridade Social naqueles réximes que teñen cuberta de 
forma específica a continxencia de accidente de traballo; os devanditos 
réximes son: Réxime Xeral, Réxime Especial da Minaría do Carbón, 
Réxime Especial Agrario e Réxime Especial do Mar e, desde xaneiro de 
2004, os traballadores do Réxime Especial de Autónomos que optaron 
pola cobertura específica de continxencias laborais. O índice de 
incidencia obtido queda definido, polo tanto, do seguinte xeito: 

 Índice de incidencia Accidentes en xornada de traballo con baixa x 100.000Afiliados a réximes da S. S. coa continxencia de accidente de traballo especificamente cuberta 
 - ÍNDICE DE FRECUENCIA. Tamén segundo a recomendación da OIT, o 

índice de frecuencia relaciona o número de accidentes co número total 
de horas traballadas polo colectivo de traballadores expostos ao risco. 

En España, nesta edición e desde 2001 as horas traballadas estimáronse 
multiplicando o número de traballadores expostos ao risco polo número 
medio de horas/ano/traballador proporcionado pola Enquisa de 
Conxuntura Laboral, para os sectores industria, construción e servizos. 
En canto ao sector agrario, non investigado na citada enquisa, utilízanse 
as horas/ano/traballador proporcionadas pola Enquisa de Poboación 
Activa (EPA) que elabora o Instituto Nacional de Estatística. O índice de 
frecuencia así obtido queda definido como segue: 

Índice de frecuencia Accidentes en xornada de traballo con baixa x 1.000.000Afiliados a réximes da S. S. coa continxencia de accidente de traballo especificamente cuberta X número medio de horas efectuadas anualmente por traballador 
 

 - ÍNDICE DE ACCIDENTES MORTAIS. Elabóranse así mesmo os índices 
de incidencia e de frecuencia de accidentes mortais. 

 

Comezando a análise dos datos facilitados polo Ministerio de Traballo 
referidos ao período que vai desde xaneiro a decembro de 2008, ambos 
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A continuación, incluímos datos acerca de cales son as principais causas dos 
accidentes (factores concorrentes).  

 

FACTORES CONCORRENTES % 

Infracción da norma de circulación 46 

Distracción 43 

Velocidade inadecuada 14 

Cansazo, sono, enfermidade 5 

Condición da vía 2 

Tramo en obras 1 

Mal estado do vehículo 1 

Avaría mecánica 1 

Meteoroloxía adversa 2 

Outro factor 4 

Condición de sinalización 0 

 

Fonte: Observatorio Social do Transporte por Estrada. 

 

Como poden observar na táboa anterior, os principais motivos dos 
accidentes son a infracción da norma de circulación, a distracción e a 
velocidade inadecuada. 

Considérase de utilidade identificar as causas dos accidentes no sector do 
transporte porque é unha información que nos axuda a coñecer con máis 
profundidade as características do sector para poder apoiarnos nelas no 
deseño e implantación de accións formativas. 

O Instituto de Investigación en Seguridade e Factor Humano e a 
Asociación para o Desenvolvemento do Transporte presentaron o estudo 
Principales causas de distracción en los conductores profesionales, un informe 
que permite coñecer os principais elementos que distraen o condutor, así 
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Mentres o resto do sectores se mantén por debaixo do de transportes, 
obsérvase unha leve tendencia á baixa no índice de frecuencia desde o ano 
2004. Tamén debemos ter en conta que neste gráfico están contidos os 
accidentes leves, graves e mortais, o que non dá unha idea real da evolución 
da realidade da prevención de riscos laborais no sector. Así, o dato de interese 
real é a tendencia dos accidentes mortais tomados independentemente do 
resto dos accidentes. Este é o dato que indica realmente se as medidas que se 
están a tomar dan os froitos pretendidos. 

Dito isto, o índice de incidencia que relaciona a cantidade de accidentes 
mortais con número de traballadores/as do sector evolucionou como segue: 

 

 

Nela obsérvase unha tendencia á baixa, acentuada fortemente a partir do 
ano 2004. Non cabe dúbida de que esta caída ten relación, entre outras 
razóns, coa sensibilización dos empresarios/as e dos traballadores/as cos 
temas de prevención: descansos, precaución, formación… e, principal-mente, 
coa entrada en vigor do carné por puntos e a implantación da vía penal para o 
tratamento de certos casos de imprudencias ao volante. 

O índice de frecuencia dos accidentes mortais reforza definitivamente a 
teoría anteriormente exposta. 
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De todos os xeitos, non se pode esquecer que o sector do transporte aínda 
dobra con exceso o resto de sectores nestes dous últimos índices expostos, o 
que nos ten que facer reflexionar que sobre o camiño que lles queda por andar 
da man a empresarios/as e traballadores/as do sector, aínda moi longo e arduo. 

A sinistralidade laboral no sector do transporte, amosada nos gráficos 
expostos anteriormente, ten a súa orixe nunha serie de circunstancias 
acaecidas durante o desenvolvemento da actividade, que deberán terse en 
conta á hora de deseñar unha programación de traballos ou tarefas. Factores 
como o tempo de condución, a fatiga mental, o estrés e as dores musculares, 
entre outras, serán obxecto de estudo previo para facer unha boa planificación 
do traballo e, para que, principalmente este sexa compatible coa saúde e a 
seguridade do persoal traballador. 
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TRABALLO E SAÚDE 

 

A Organización Mundial da Saúde define “saúde” como o estado de 
benestar físico, mental e social completo. Desde o punto de vista laboral, 
deberiamos engadir a ausencia de factores que poidan causar menoscabo da 
integridade física ou psíquica. 

A propia natureza do traballo, considerado como actividade humana, e na 
que interveñen outros factores, fai que unha das posibles fontes de agresión 
contra a saúde proveña do propio traballo. 

Sempre que exista no traballo unha situación de risco, existe a 
posibilidade de sufrir unha deterioración do estado da saúde. 

Estes danos poden afectar as condicións físicas da persoa e/ou as 
psíquicas. Cómpre ter en conta que o estado da saúde vén dado non só polas 
condicións físicas e fisiolóxicas, senón tamén polas mentais. 

Calquera alteración destas condicións causada por un risco laboral pode 
producir alteracións da saúde das traballadoras ou dos traballadores. 

Débese polo tanto desenvolver paralelamente unha sistemática de 
vixilancia da saúde para o control e seguimento do estado da saúde de cada 
un dos traballadores/as co fin de detectar sinais de alteracións derivadas do 
traballo e aconsellar medidas para reducir a probabilidade de dano e/ou 
evitalo. 

Esta actividade debe ser desenvolta por persoal sanitario con competencia 
técnica e formación e capacidade acreditada, segundo especifica a Lei de 
prevención de riscos laborais no seu artigo 22. 

 

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 

 

O conxunto de estudos e medidas adoptadas na empresa dunha forma 
sistematizada para identificar, avaliar e controlar os diversos tipos de riscos 
recibe o nome de Sistema de Xestión de Prevención de Riscos Laborais. 
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Como toda xestión, o seu desenvolvemento apóiase nun conxunto de técnicas 
que se complementan entre si para permitir estudar e utilizar os resultados. 

As técnicas preventivas que se utiliza son: 

- Seguridade laboral 

- Hixiene industrial 

- Ergonomía 

- Psicosocioloxía 

-  

a) Seguridade laboral 

É unha técnica que trata as medidas que cómpre adoptar para controlar os 
riscos cuxa causa ou xeración principal sexa debida á existencia de factores 
técnicos atribuíbles exclusivamente ao deseño e características dos equipos e 
instalacións usados no traballo e para o traballo. 

A seguridade laboral trata da prevención de riscos cuxas consecuencias 
adoitan ser lesións de tipo traumático: 

 Caídas de obxectos 

 Caídas de persoas 

 Golpes, cortes, feridas de todo tipo 

 Atrapamentos, esmagamentos 

 Incendios 

 Explosións, queimaduras 

 Descargas eléctricas 

 Proxeccións, faíscas 

 Etc. 

Os seus resultados e estudos van dirixidos, sobre todo, ao deseño e 
implantación de proteccións de equipos e instalacións, proteccións colectivas, 
medios de detección e alarma, equipos de protección individual, etc. 
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b) Hixiene industrial 
 

É unha técnica que trata de previr as enfermidades ou trastornos de saúde 
derivadas do uso e/ou transformación dos materiais procesados e/ou xerados 
no traballo. 

 

Esta técnica trata de establecer: 

- Cales son os axentes liberados ao medio ambiente durante o traballo. 

- Cal é a cantidade deses axentes á que se ve sometido o home durante o 
traballo. 

- Cal é o valor tolerable do home fronte a eses axentes e, polo tanto, cal é 
a dose do risco. 

- Cales son as posibles medidas de control que cómpre adoptar para 
evitar a aparición ou a propagación dos axentes contaminantes 
detectados. 

Para iso diríxese a: 

 

- sistemas de detección e medición de diferentes contaminantes, 

- actuación sobre o foco produtor dos axentes, 

- actuación sobre o medio ambiente transmisor 

- e, principalmente, sobre a persoa receptora. 

 

A hixiene trata da interrelación entre os materiais procesados, o medio 
ambiente ao que se emiten e a persoa á cal afectan, para intentar prever os 
posibles efectos sobre a saúde que se poidan presentar a longo prazo. 

  



 63

c) Ergonomía 

 

Pódese definir como a ciencia que persegue axeitar o posto de traballo á 
persoa e o produto ao usuario. 

Os postos de traballo son un conxunto de elementos humanos, materiais e 
organizativos que interaccionan nun ambiente para lograr un obxectivo. Estes 
elementos poden evolucionar no tempo e posúen entre eles o nivel xerárquico, 
no sentido de que as interaccións son prioritarias unhas sobre outras. 

Apóiase en estudos de enxeñaría, medicina, psicoloxía, economía, 
seguridade, hixiene industrial, etc. 

 

Estes estudos van dirixidos a: 

- Analizar e mellorar a acción do home, mediante análises de ademáns, 
xestos, posturas e movementos necesarios para executar unha 
actividade. 

- Coñecer e valorar os condicionantes do factor humano e o traballo. 

- Mellorar a interacción entre homes e máquinas e instalacións para que 
o traballo sexa máis seguro, cómodo e eficaz. 

- Controlar o contorno do posto de traballo e do lugar de interacción para 
evitar as variacións ou axeitalas ao sistema. 

- Definir os límites de actuación do home para que a interrelación sexa 
significativa e asumible sen erros. 

 

Esta técnica é a máis ampla das disciplinas preventivas, pois trata da 
interrelación entre todos os factores que constitúen o traballo, onde hai que 
manter as mellores condicións de seguridade e benestar, logrando un 
compromiso entre o home e as exixencias do traballo. 
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d) Psicosocioloxía 

 

Podería definirse como a análise dos factores psicosociais do ámbito 
laboral que poden xerar actos inseguros e insatisfacción laboral, coa 
finalidade de aplicar as medidas de control que poidan evitalos ou reducilos. 

Esta definición tradúcese nos tres grandes grupos de factores que inflúen 
decisivamente na prevención de riscos laborais desde un punto de vista 
psicosocial: 

 

- Factores de natureza psicosocial:  
 

Son aqueles que derivan das relacións que se establecen entre as persoas 
que forman parte dos distintos grupos que coexisten nas empresas. Estas 
relacións establécense fundamentalmente a partir das informacións que se 
transmiten, as diferentes metas e expectativas, as relacións de poder e 
autoridade, e, por último, os valores e crenzas que teñen cada un de eles. 

 

- Factores da organización do traballo: 
 

Son aqueles derivados das relacións que se establecen entre os membros 
da empresa e aspectos da propia empresa, como a estrutura organizativa, o 
deseño das tarefas, as características da empresa, etc. 

 

- Factores de natureza individual: 
 

Son aqueles derivados das características propias e diferenciais de cada un 
dos membros que compoñen a empresa. 

O INSHT (Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo) 
desenvolveu unha metodoloxía de avaliación dos riscos psicosociais na que se 
recollen os factores citados anteriormente: 

  



 65

 Carga mental 

 Autonomía temporal 

 Contido-participación 

 Definición do rol 

 Interese pola persoa traballadora 

 Relacións persoais 

 

Cada un deles abrangue a suficiente información para determinar a 
influencia sobre o desenvolvemento do traballo e, en caso de ser negativa, 
facilitar a adopción das medidas preventivas necesarias. 

 

Os factores psicosociais teñen repercusión sobre a saúde das traballadoras 
e dos traballadores, sobre a satisfacción no traballo e sobre o rendemento no 
traballo. Estas repercusións poden ocasionar dous grandes grupos de 
consecuencias: 

 

 Individuais: refírense ás alteracións que se producen directamente sobre 
o individuo; emocionais, cognitivas, do comportamento e psicosomáticas. 

 Organizacionais: son aquelas que afectan ao normal desenvolvemento da 
actividade da empresa: sinistralidade, absentismo, baixo rendemento e 
clima laboral negativo. 

 

PRINCIPIOS DA ACCIÓN PREVENTIVA  
 

Os principios xerais de prevención desenvólvense na Lei de prevención de 
riscos laborais, nos seus artigos do 14 ao 29, segundo os cales o empresariado 
debe estruturar as accións preventivas a través do sistema de prevención que 
establecerá na súa empresa. 
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Estes principios son os seguintes: 

 

- Evitar os riscos nos postos de traballo. 

- Avaliar os riscos que non se poden evitar. 

- Combater os riscos na súa orixe, establecendo as súas causas básicas. 

- Adaptar o traballo á persoa. 

- Considerar a repercusión que a evolución técnica e a adopción de 
novas metodoloxías poden representar en forma de novos riscos. 

- Substituír o perigoso polo que entrañe pouco ou ningún perigo, sobre 
todo en canto a materiais e produtos. 

- Planificar a prevención. Isto farase a través do sistema de xestión da 
prevención. 

- Impartir as instrucións necesarias aos traballadores e traballadoras 
tendo en conta os seus coñecementos e capacidades profesionais. 

- Adoptar con preferencia medidas que antepoñan a protección colectiva 
á individual. 

- Adoptar medidas preventivas tendo en conta os riscos adicionais que 
poden aparecer, de maneira que sexan de menor magnitude que os 
anteriores. 

- Efectuar controis periódicos para verificar a eficacia das medidas 
adoptadas e detectar novas situacións perigosas. 

- Impartir a formación, teórica e practica, en materia de prevención 
centrada especificamente no posto ou función de cada traballador/a. 

- Facilitar a información necesaria en relación cos riscos para a 
seguridade e saúde, as medidas e actividades de prevención aplicables 
a estes e as medidas previstas fronte a situacións de emerxencia. 

- Establecer un marco de consulta e participación dos traballadores/as 
en todas as cuestións que afecten á seguridade e á saúde. 
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Para desenvolver e aplicar todos estes principios, cómpre a colaboración 
estreita entre o empresariado e o persoal traballador. A Lei de prevención 
de riscos laborais establece para uns e outros dereitos e obrigas en materia 
de prevención. 

 

A continuación detállanse os diferentes riscos presentes na actividade do 
sector do transporte de mercadorías por estrada e unha serie de 
recomendacións para tratar de evitalos ou, polo menos, reducilos. 

 

RISCOS DE ACCIDENTE 

 

1. CAÍDAS 
 

Os accidentes por caída de persoas poden clasificarse en dous grandes 
grupos: caídas ao mesmo nivel e caídas a distinto nivel ou caídas desde 
altura. 

As caídas ao mesmo nivel producen máis accidentes que as caídas a distinto 
nivel ou desde altura, pero estas últimas teñen consecuencias máis graves que 
aquelas. 

 

1.1. Caídas de persoas ao mesmo nivel 
 

O accidente por caída ao mesmo nivel é aquel no que a persoa cae ao 
chan sobre o que camiña, por calquera causa, como un tropezón, esvarón ou 
empurrón. 

A este tipo de caídas non se lles adoita dar demasiada importancia porque 
as súas consecuencias son menos graves que as das caídas desde altura. Non 
obstante, están na orixe de moitos accidentes graves e mesmo mortais; por 
exemplo, cando un traballador/a esvara ou tropeza e vai caer ao paso dunha 
carretilla cargada ou cando cae sobre unha instalación eléctrica en tensión. 
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Para evitar este tipo de caídas, son fundamentais a boa orde e a correcta 
limpeza dos locais. Cómpre manter sempre limpos e ordenados os postos de 
traballo e as zonas de paso, eliminando manchas de aceite, graxa, disolventes 
ou auga dos pisos, retirando os obxectos que poida haber polo chan, etc. 

Débense eliminar os obstáculos en corredores e escaleiras (obxectos ou 
pezas abandonados, caixas mal almacenadas…). 

Os pisos en malas condicións deben ser reparados inmediatamente 
(baldosas levantadas, táboas movidas, chans con fochas, etc.). Ademais, é moi 
conveniente inspeccionar os chans con frecuencia para detectar algunha 
posible deterioración. 

Moitos chans, sobre todo de oficinas, son esvaradíos. O encerado de chans 
de mármore, pedra artificial ou plástico é inadecuado, xa que estes non 
absorben as ceras nin as graxas, polo que dan lugar a superficies moi 
esvaradías. 

É moi habitual empregar morteiros epoxi para chans de naves polas que 
circulan vehículos debido ao seu colorido, bo aspecto, gran dureza e excelente 
resistencia ao desgaste e ás substancias químicas. Coidado cos derramos de 
líquidos, incluso de auga, que os converten en tremendamente esvaradíos. 

Para evitar caídas, débese mirar sempre na mesma dirección na que se 
camiña e circular a velocidade moderada. Non hai que transitar correndo por 
corredores e, sobre todo, por escaleiras, saltando chanzos de dous en dous. 
Debese simplemente camiñar a velocidade normal. 

É imprudente correr cando se camiña sobre superficies esvaradías, 
desiguais ou en rampla, tanto ao subir como ao baixar. 

Calzarse axeitadamente axuda tamén a evitar caídas ao mesmo nivel. Hai 
que procurar levar calzado adecuado, suficientemente antiesvaradío e cos 
cordóns debidamente anoados (nunca soltos). 
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1.2. Caídas de persoas a distinto nivel ou desde altura 
 

Un accidente por caída a distinto nivel é o que se produce cando unha 
persoa cae a un nivel inferior a aquel no que está traballando; por exemplo, a 
caída desde unha escaleira, desde o alto da caixa dun camión ou desde a 
cuberta dun tren, intentando baixar dun salto desde un peirao de carga e 
descarga, etc. 

Un eficaz mantemento das instalacións e unha rigorosa inspección 
encamiñada a detectar as condicións perigosas para a súa posterior corrección 
diminuirán o número destes accidentes. 

Para evitar caídas a distinto nivel, hai que ter en conta as seguintes 
indicacións: 

As escaleiras de man débense subir con precaución, sempre de fronte a 
elas, tanto ao subir como ao baixar, agarrándose coas dúas mans. Non se 
deben levar obxectos nas mans. Cando sexa preciso levar ferramentas, estas 
transportaranse en bolsas ou carteiras axeitadas colgadas á bandoleira. 

Non se debe intentar alcanzar lugares afastados da escaleira cando se 
traballa sobre ela. O seguro e correcto é desprazar a escaleira. 

As escaleiras de apoio deben ter nos seus pés tacos de goma antiesvaradía 
e dispositivos de enganche na parte superior. 

É preciso comprobar que a escaleira non ten defectos e que está 
firmemente soportada por un apoio sólido, formando un ángulo de 75 graos 
coa horizontal. 

Non colocar a escaleira fronte a portas que poden ser abertas 
inesperadamente e provocar a caída do operario que estea sobre ela. 

O uso incorrecto de escaleiras de man produce moitos accidentes, pero 
peor resulta a súa falta. Nestes casos adóitase botar man de calquera cousa 
para subirse: unha cadeira, un caixón, un barril ou outros materiais que non 
están ben asegurados… Todo isto aumenta as posibilidades de accidente. 

Débense tapar, protexer ou, polo menos, sinalizar todos os ocos ou 
aberturas, por exemplo, fosos de traballo, que supoñan risco de caída. 
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Cando se traballe a máis de dous metros de altura, é obrigatorio o uso de 
cinto de seguridade, que deberá estar suxeito nun punto fixo e resistente. 

 

2. CHOQUES OU GOLPES E APRISIONAMENTOS 
 

Os accidentes case sempre implican contactos inesperados entre persoas, 
obxectos e substancias, ou exposición a condicións ambientais anómalas. 
Baseándonos na experiencia dos accidentes ocorridos, pódense dar unha serie 
de recomendacións que axudarán a que non se repitan. 

 

2.1. Choques ou golpes 
 

Dentro desta clasificación pódense distinguir: 
 

a) Choques contra obxectos inmóbiles. 
 

Este tipo de accidente sucede cando unha persoa entra en contacto, 
violentamente, cunha estrutura, unha máquina ou un obxecto fixo. Por 
exemplo, bater coa cabeza contra unha tubaxe ou contra o lintel dunha porta, 
ou golpear a perna contra un caixón aberto. 

A persoa está en movemento e entra en contacto violento contra o obxecto 
e non ao revés. Así pois, ao describir o accidente pódese dicir: bateu contra… 

Outro exemplo de accidente deste tipo pode ser o dunha traballadora ou 
traballador que camiña por unhas instalacións e bate contra unha tubaxe 
desprendida da súa suxeición. 

 

b) Choques ou golpes contra obxectos móbiles. 

 

Este tipo de accidente ocorre cando un elemento en movemento entra en 
contacto violentamente cunha persoa; por exemplo: 
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 Unha peza, ferramenta ou material cae sobre un traballador/a.  

 Un traballador/a é atropelado por un vehículo. 

 Un traballador/a é golpeado por unha carga, un bidón, etc., que roda ou 
está en movemento. 

 

A persoa traballadora pode estar inmóbil ou pode tamén estar en movemento. 
O caso é que, neste tipo de accidentes, é golpeada por… 

 

2.2. Aprisionamentos 
 

Este tipo de accidente inclúe: 
 

a) Enganche por obxecto ou elemento.  

 Aquel accidente no que unha parte do corpo dunha persoa (ou algunha 
roupa, peza de roupa de traballo, cabelo, etc.) é enganchada por un obxecto 
que sobresae. 

 Os feitos deste tipo rara vez causan lesións directamente. O que pode 
suceder é que provocan outros accidentes que son os que producen lesións. 
Por exemplo, o pantalón ou a manga que se engancha nun arame 
provocando a perda do equilibrio e a conseguinte caída. 

b) Aprisionamento entre un obxecto inmóbil e outro móbil. Aprisionamento 
entre dous obxectos móbiles. 

 Os accidentes deste tipo son aqueles nos que unha persoa resulta 
aprisionada, esmagada ou de calquera outra forma “collida” entre un 
obxecto en movemento e outro fixo, ou entre dous obxectos en movemento. 

 

3. PROXECCIÓN DE FRAGMENTOS E PARTÍCULAS 
 

Todos os anos, un gran número de traballadores/as sofre un menoscabo da 
súa capacidade visual ou perden a vista por completo como consecuencia dos 
accidentes laborais. De cada 100 accidentes con baixa, oito localízanse nos 
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ollos. Ademais, moitos dos accidentes doutra índole teñen como causa 
principal un defecto visual. 

A meirande parte dos accidentes oculares pódense evitar dotando as 
máquinas e instalacións de dispositivos de seguridade e, sobre todo, se se 
utilizan as proteccións persoais (lentes, pantallas, etc.) seleccionadas segundo 
o risco de lesión ao que está exposta a persoa: proxeccións, radiacións, 
queimaduras, salpicaduras de produtos químicos, etc. 

 

a) Lesións por impacto 

Os impactos contra os ollos ou zonas próximas provocan con frecuencia 
feridas graves. Os impactos poden ser producidos por partículas ou 
fragmentos proxectados violentamente. A orixe de tales partículas ou 
fragmentos é moi variada, aínda que son suficientemente coñecidas as 
situacións en que máis comunmente se producen as proxeccións: 

 

 Roturas de cristais. 

 Estelas que saltan ao caer unha caixa ou paquete desde certa altura. 

 Faíscas que saltan ao esmerilar, etc. 

 

As proxeccións violentas de partículas ou fragmentos relativamente grandes 
causan nos ollos lesións evidentes que, ás veces, poden ser graves. Pero os 
ollos tamén poden sufrir impactos de partículas pequenas, que poden 
traspasar a córnea e a esclerótica e penetrar directamente no ollo. 

Este tipo de pequenas feridas que non molestan, repetidas ao longo dos anos, 
chegan a producir no mellor dos casos unha diminución da capacidade visual. 

 

b) Lesións por produtos químicos 

Algúns ácidos producen a temperatura ambiente os mesmos efectos que 
un líquido fervendo; unha soa gota pode producir unha úlcera sobre a córnea 
que, máis tarde, dará lugar a unha cicatriz. Se a queimadura por ácido se 
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produce nas zonas próximas aos ollos, pódense producir lesións que deforman 
as pálpebras. 

Os produtos alcalinos (bases) poden producir lesións mesmo máis graves 
que as dos ácidos. Unhas poucas gotas poden toldar para sempre a córnea e 
producir, co tempo, a soldadura do globo ocular e da pálpebra.  

Existe unha gran variedade de lentes para protexerse contra esta clase de 
riscos. Para os casos en que as lentes non ofrecen suficiente protección, 
pódense completar con máscaras ou carapuchas resistentes aos produtos 
químicos, aos seus gases ou vapores. 

 

4. INCENDIOS E EXPLOSIÓNS 
 

Os incendios e explosións son a causa de accidentes, con frecuencia, moi 
graves. Algúns produtos inflamables, tales como os hidrocarburos, pinturas, 
disolventes, produtos de limpeza, etc., pódense converter en explosivos cando 
a súa concentración no aire supera o límite inferior de explosividade. Estes 
produtos deben almacenarse, manipularse e ser empregados adoptando 
especiais precaucións. 

As traballadoras e os traballadores deben levar roupa de traballo limpa, 
pois os monos ou roupas de traballo empapadas en aceite ou en produtos 
inflamables poden facer máis graves as queimaduras nun potencial caso de 
incendio. 

 

Todo traballador/a debe: 

 

 Aprender onde se atopan todos os extintores, mangueiras, materiais e 
equipos susceptibles de ser empregados contra o lume na súa zona de 
traballo. 

 Aprender a distinguir os diferentes tipos de extintores e a forma de 
utilizalos. 
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 Coñecer ben a súa zona de traballo: a localización das portas, saídas, 
corredores, etc. 

 Desempeñar a tarefa que se lles confiase ata que o responsable dea 
outras consignas. 

 Estar listos para comezar as operacións de salvamento ou limpeza 

 Non esquecerse de indicarlle ao responsable os extintores que foron 
utilizados. 

 

5. CONTACTOS ELÉCTRICOS 
 

O risco eléctrico está orixinado pola enerxía eléctrica, e pode ser das 
seguintes características: 

 

 Directo: é o que se produce ao contactar con partes activas que están 
baixo tensión. 

 Indirecto: prodúcese con masas postas accidentalmente en tensión, 
como a carcasa metálica dunha máquina ou aparello que funciona con 
electricidade que en condicións normais estaría illada, pero que 
accidentalmente está en tensión. 

 

A) Medidas de prevención 

 

Contra o contacto directo 

 

 Afastar partes activas dos lugares onde traballan ou circulan as 
persoas. 

 Pechar as partes activas en caixas ou armarios para impedir todo 
contacto accidental con elas. 

 Recubrir as partes activas cun illamento apropiado. 
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 Conservar en perfecto estado as bases de enchufe e as caravillas de 
conexión. 

Contra o contacto indirecto 
 

 Realizar conexións á terra co fin de que a electricidade que se libera 
circule polo cable conectado á terra e non polo corpo do usuario. 

 Evitar charcos e humidades nas proximidades das instalacións 
eléctricas. 

 Utilizar interruptores diferenciais, que son dispositivos de corte 
automáticos cando se produce unha derivación de corrente. 

 Utilizar calzado de seguridade axeitado (illante). 

 

6. CONDICIÓNS DOS POSTOS DE TRABALLO 
 

Enténdese por ambiente laboral o conxunto de factores que afectan á 
situación do operario/a no posto de traballo. Se as condicións de seguridade e 
hixiene no lugar de traballo non son as axeitadas, a persoa desenvolverá a súa 
actividade profesional nun ambiente que pode chegar a deteriorar a súa 
saúde. 
 

6.1. Transporte terrestre 
 

O sector do transporte terrestre abarca unha clasificación dos postos de 
traballo que veremos a continuación: 

 

a) Polo medio: - Transporte por ferrocarril - Transporte por estrada 

 

b) Polo transportado: 
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- Viaxeiros - Non viaxeiros, en xeral mercadorías (normais, perigosas, perecedoiras) 
e tamén o transporte de animais vivos 

c) Pola extensión xeográfica do servizo: - Urbano - Interurbano 

 

d) Pola propiedade do medio de transporte: 

 Asalariados (trens, metros, taxis, autocares e camións) 

 Propietarios, fundamentalmente autónomos (taxis, autocares e camións) 

 

6.1.1. Condutores 

 

Os condutores son traballadores cuxa actividade básica se realiza en 
posición sentada. Isto, que a simple vista parece unha forma “cómoda” de 
traballar, non o é cando a tarefa se prolonga durante certa cantidade de horas, 
estando sometido a accións de orixe moi variada que poden xerar unha serie 
de doenzas. A continuación resúmense de maneira non exhaustiva: 

 

- Problemas musculo-esqueléticos derivados da postura de traballo: 
dores de pescozo, de costas, lumbares, entumecemento muscular, 
artrose. 

- Problemas respiratorio-dixestivos: asma por contaminación, gastrites, 
úlceras. 

- Problemas circulatorios derivados do sedentarismo da actividade e das 
vibracións: obesidade, hipertensión, varices, problemas cardiolóxicos. 

- Problemas de estrés polo cumprimento dos horarios. 

- Outros problemas fisiolóxicos: próstata, hemorroides, fístulas. 
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A estas condicións de tipo xeral engádense outras particulares a determinados 
colectivos, como: 

 

a) taxistas 

b) transporte de viaxeiros 

c) transporte de mercadorías: 

- Normalmente desempeñan algunha outra actividade: limpeza do 
vehículo, carga e descarga de paquetaría… 

- Riscos derivados do propio vehículo: ruído e vibracións. 

- Riscos de perda de audición no oído esquerdo por levar baixada a 
xanela. 

- Riscos de fatiga (por exceso de horas de traballo, de sono, de 
imprudencias inducidas polo sono, de cansazo… 

- Riscos do aumento do estrés debido á circulación por estradas ou rutas 
que non se coñecen, ou por ter que chegar a lugares de difícil 
localización. 

- Riscos de exposición a contaminantes biolóxicos para os que 
transportan animais vivos. 

- Risco de alcoholismo e tabaquismo. 

 

6.1.2. Os vehículos 

Os vehículos experimentaron unha grande evolución, principalmente nun dos 
aspectos que nos interesan, como é a orixe do risco: 

 

- Como vehículo propiamente dito, polo que se refire á seguridade do 
condutor/a e a das persoas que se poden ver afectadas por un posible 
accidente do vehículo. 

- Como lugar de traballo do condutor ou condutora (cabina). 
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No primeiro punto, é innegable que a seguridade dos vehículos aumentou 
claramente. As melloras técnicas nos vehículos de estrada, as maiores 
velocidades e o aumento da tonelaxe foron acompañadas pola incorporación 
de elementos activos e pasivos de seguridade como o tacógrafo, freos de disco, 
suspensión automática, pneumáticos radiais, ABS, freos e dirección 
asistidos… 

No segundo punto, as cabinas de todos os vehículos de transporte, como posto 
de traballo do condutor, tamén evolucionaron con melloras de seguridade e 
confort: cabinas maiores con aire acondicionado, asentos ergonómicos, etc. 

É evidente que estas actuacións influíron na mellora continua das condicións 
de seguridade dos vehículos e condutores/as, polo que tamén supuxeron unha 
mellora na seguridade da circulación. 

 

6.1.3. Transporte de mercadorías perigosas 

 

Circular por unha vía pública de calquera país supón un perigo potencial. Se 
a circulación é dun vehículo pesado ou industrial, o risco é maior, polo que a 
profesionalidade da persoa que conduce é un factor importante á hora de 
reducir a sinistralidade, que, de feito, é menor que a dos turismos. No caso 
das mercadorías perigosas hai que ter en conta o factor da perigosidade do 
produto transportado. 

 

6.2. Temperatura e humidade. Ventilación 

 

As persoas, para viviren, deben manter a temperatura dos seus órganos vitais 
dentro dunhas estreitas marxes. A temperatura e a humidade dos locais de 
traballo teñen que permanecer entre certos límites para que non resulten 
nocivas para as persoas traballadoras: 

 

 A temperatura dos locais onde se realizan traballos sedentarios propios 
de oficinas ou similares estará comprendida entre 17 e 17 ºC. 
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 A temperatura dos locais onde se realicen traballos lixeiros estará 
comprendida entre 14 e 25 ºC. 

 A humidade relativa estará comprendida entre o 30 e 70%, excepto en 
locais onde exista risco por electricidade estática, nos que o límite 
inferior será do 50%. 

 En relación coa ventilación, a normativa establece que a renovación do 
aire dos locais se faga de acordo coa UNE 100-011. 

 

6.3. Iluminación 

 

En canto á iluminación, cómpre dicir que é a causa de accidentes, tanto por 
defecto como por exceso, de malestar e de enfermidades que, en xeral, se 
asimilaron a enfermidades comúns. 

 

6.4. Exposición a contaminantes biolóxicos 

 

Os axentes biolóxicos son microorganismos e axentes parasitos internos 
humanos que poden orixinar calquera tipo de infección, alerxia ou toxicidade. 

No sector do transporte, poden estar expostas a riscos biolóxicos as persoas 
dedicadas á recollida de lixo e residuos orgánicos, transporte de animais vivos 
por estrada, distribución de canais desde os matadoiros, etc. 

 

6.5. Exposición a contaminantes físicos 

Estes axentes físicos son manifestacións da enerxía, e pódenlles causar danos 
ás persoas. Tales manifestacións son: 

 

 enerxía mecánica, en forma de ruído e vibracións 

 enerxía calórica, en forma de calor ou frío 

Ruído 



 80

 

Definición: 

Son non desexado, molesto e intempestivo, unha sensación sonora 
desagradable que en determinadas situacións pode causar alteracións físicas e 
psíquicas. 

Os dous parámetros para clasificar aos ruídos son a frecuencia e a 
intensidade. A frecuencia mídese en hercio ou ciclos por segundos, mentres 
que a intensidade mídese en decibelios de escala A, dB(A). 

 

Efectos: 

A exposición prolongada a niveis elevados de ruído continuo causa 
frecuentemente lesións auditivas progresivas que non se manifestan ata 
pasado certo tempo, e poden chegar a producir xordeira. 

Os ruídos de impacto e de curta duración pero de moi alta intensidade poden 
causar, nun momento, lesións auditivas graves, como por exemplo a rotura do 
tímpano. 

A perda de audición non é o único efecto do ruído sobre o organismo. Pode 
afectar tamén ao sistema circulatorio, diminuír a actividade dos órganos 
dixestivos e acelerar o metabolismo, provocar trastornos do sono, aumento da 
tensión muscular, irritabilidade, fatiga psíquica. Todos estes trastornos 
diminúen a capacidade da persoa e poden ser, en consecuencia, causa de 
accidentes. 

 

Loita contra o ruído: 

A loita contra o ruído comprende unha serie de medidas que agruparemos en 
tres, ordenadas segundo se debe proceder: 

 

1- Actuación sobre o foco emisor do ruído. Reducir o ruído na súa 
orixe, adquirindo equipos e máquinas pouco ruidosos, ou 
modificando as existentes para que emitan menos ruído. 
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2- Impedir ou dificultar a propagación do ruído, illando as 
máquinas ou illando o operador. 

3- Emprego de protección auditiva persoal (tapóns o auriculares). 

 

O RD 286/2006 especifica unha serie de medidas que cómpre desenvolver 
para reducir o ruído nos centros de traballo e, en particular, recomenda ter 
presentes os ruídos continuos superiores a 87 dB(A). 

 

Vibracións 

A exposición a vibracións prodúcese cando se transmite a algunha parte 
do corpo o movemento oscilante dunha estrutura, xa sexa o chan, unha 
empuñadura ou un asento, o que é particularmente importante para algúns 
tipos de condución: por exemplo, a de vehículos de estrada por malos 
camiños, vehículos con suspensións en mal estado, etc. 

As vibracións poden ser de moi baixa, baixa e de alta frecuencia. 

Debido a que os medios de protección persoal contra este axente son moi 
limitados, a protección contra as vibracións durante a condución debe 
basearse nas seguintes actuacións: 

 Sobre o vehículo: asegurarse de que está correctamente mantido, en 
particular os compoñentes da suspensión. No caso de vehículos de 
estrada, debe procurarse que o vehículo sexa axeitado ao terreo polo 
que vai circular, que os pneumáticos sexan os idóneos e que estean á 
presión correcta. 

 Sobre o posto de condución: asegurarse de que o asento dispón dunha 
suspensión axeitada ás características de vibración do vehículo, e de 
que se axustou o peso do condutor de acordo coas instrucións do 
fabricante. Tamén se debería actuar sobre a disposición dos aparellos e 
mandos na cabina ou pupitre de condución. 
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Calor 

A temperatura interna do corpo humano é aproximadamente de 37 ºC. 
Unha temperatura extremadamente fría ou quente non é favorable para a 
saúde e moito menos para traballar. 

Un dos efectos máis frecuentes da calor é o desconfort térmico e, no seu 
extremo, o estrés térmico, que é un estado de malestar físico producido por 
unha acumulación excesiva de calor no corpo.  

Este estrés evítase acondicionando os locais de traballo para conseguir 
niveis axeitados de temperatura e humidade e asegurando unha boa 
ventilación e renovación do aire. 

No caso dos condutores de transportes, a apertura da xanela é sempre a 
opción máis confortable, ademais do aire acondicionado ou climatizador. 

 

Frío 

Para protexer os traballadores contra os efectos do frío, débense quentar 
adecuadamente os locais de traballo co fin de alcanzar unha temperatura 
correcta. 

Cando sexa preciso traballar en lugares ou locais onde non se poida evitar 
a presenza de baixas temperaturas (por exemplo, carga e descarga de camións, 
almacenes frigoríficos ou tarefas en exteriores), os traballadores deben levar 
roupa, luvas, calzado e sombreiro adaptados a esas condicións. 

 

6.6 Exposición a contaminantes químicos 

 

A exposición a un axente químico implica a súa presenza no lugar de 
traballo e o seu contacto co traballador normalmente por inhalación ou por vía 
dérmica. 

Os contaminantes químicos preséntanse no ambiente laboral en tres 
estados diferentes: sólido, líquido ou gasoso. 
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O efecto sobre as persoas é de importancia variable: desde a simple 
irritación dos ollos e mucosas ata enfermidades máis importantes. Tamén se 
caracterizan porque os efectos se poden manifestar moito tempo despois de 
cesar a exposición. 

As vías de entrada no organismo destas substancias ou contaminantes 
químicos poden ser: respiratoria, dérmica, dixestiva e parenteral. 

A respiratoria é a vía de entrada do contaminante máis frecuente no medio 
laboral, por inhalación, ao respirar aire contaminado a través da boca ou o 
nariz. 

A dérmica é a vía de penetración de moitas substancias que son capaces 
de atravesar a pel non protexida e incorporarse ao sangue, para, 
posteriormente, ser distribuídas por todo o corpo. 

A dixestiva é a vía a través da boca, esófago, estómago e intestino. 

A vía parenteral é a vía de penetración directa do contaminante no corpo a 
través de chagas, feridas, ulceras, etc. É un tipo de penetración moi grave. 

 

6.7 Factores ergonómicos 
 

Defínese a carga física como o conxunto de requirimentos físicos aos que 
se ve sometido o traballador ao longo da súa xornada laboral. Para estudar a 
carga física cómpre ter conta: o esforzo físico, a postura de traballo e a 
manipulación de cargas. 

O consumo enerxético pola actividade laboral e o ritmo cardíaco adoitan 
ser os criterios máis utilizados para determinar o grao de sobrecarga física do 
traballo. 

Na industria do transporte existe gran variedade de postos de traballo que 
se desempeñan nunha serie limitada de posturas. Hai postos de traballo de pé 
e postos de traballo sentado. 

O posto de condutor de transporte de mercadorías englobarémolo no do 
traballo sentado. Considerase que por estar na posición sentado é máis 
cómodo, pero, se non se adoptan posturas correctas, pode dar lugar aos 
mesmos trastornos, fatiga e incomodidades que o traballo de pé: 
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- Unha axeitada regulación do asento de traballo permite manterse nunha 
postura erguida, co tronco recto, apoiando as costas no respaldo. Nesta 
postura o peso do corpo distribúese axeitadamente entre o asento e o 
chan. 

- Para iso cómpre adaptar a cadeira ás dimensións persoais: sentado 
correctamente sobre o plano do asento, cos cóbados á altura da 
superficie de traballo, as coxas horizontais e as pernas flexionadas en 
ángulo recto cos pés sobre o chan. 

 

A manipulación e a elevación de cargas a brazo é unha tarefa frecuente que 
produce un gran número de lesións. 

As medidas preventivas que se deben seguir para reducir os riscos de 
accidente son as seguintes: 

- traballar cun método seguro, 

- empregar medios mecánicos, sempre que sexa posible, en lugar dos 
manuais, 

- seleccionar e adestrar o persoal, 

- utilizar pezas de roupa de protección (luvas, botas, casco, etc.) 

 

Existen dúas técnicas de manipulación de cargas: 

 

 Técnica segura do levantamento de cargas. Pódense evitar as lesións 
dolorosas e custosas elevando as cargas como o fan os atletas 
adestrados e os traballadores especializados: achegarse á carga, dobrar 
os xeonllos, manter as costas rectas ao agacharse para recoller a carga e 
realizar o esforzo coas pernas. 

 Técnica segura para o sostemento e transporte de cargas: levar a carga 
manténdose dereito, cargar simetricamente, soportar a carga co 
esqueleto, aproximar a carga ao corpo, facer rolar ou escorregar a carga 
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se é posible, e utilizar medios auxiliares como pancas, correas, planos 
inclinados, etc. 

6.8 Factores psicosociais 

 

Alcoholismo e tabaquismo 

 

Alcoholismo 

As estatísticas son rotundas e poñen de manifesto a influencia que o alcohol 
ten sobre o mundo do traballo. Ao redor dun 25% de todos os accidentes 
laborais teñen como causa o alcohol, polo que é evidente que o seu consumo 
exerce unha influencia negativa sobre a seguridade e o rendemento no 
traballo. 

A cantidade de alcohol que pasa ao organismo depende de: 

- a cantidade que se beba 

- a graduación alcohólica da bebida da que se trate 

- a velocidade coa que se inxira 

Os seus efectos son amplos: 

- Inflúe nos sentidos; diminúe o sentido do olfacto, afecta á capacidade 
visual e ao campo de visión, provoca un atraso nos movementos e pode 
afectar á percepción do frío ou da calor. 

- Inflúe en funcións intelectuais como a atención, o sentido crítico, a 
capacidade de reacción, a concentración, o sentido da coordinación, 
etc. 

- Produce tendencia a sobreestimarse, a ser fachendoso e á euforia. 

- Crea dependencia. 

 

COMO INCIDE NOS ACCIDENTES?  
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Diferentes estudos demostran que o número de mortos en accidentes de 
circulación a causa do alcohol pode situarse entre o 30 e o 50 por cento do 
total.  

Segundo datos do Instituto de Toxicoloxía sobre un estudo realizado a 1.621 
condutores mortos en accidentes:  

–  Dos 1.531 condutores de turismos e vehículos de dúas rodas falecidos, o 
32,7% (501) superaban a taxa de alcoholemia permitida de 0,5 g/l en 
sangue (0,25 mg/l en aire expirado). 

–  Dos 90 condutores de camión e autobús analizados, 14 (o 15,5%) 
superaban a taxa de alcohol permitida de 0,3 g/l en sangue (0,15 mg/l en 
aire expirado).  

 

Tabaquismo 

 

POR QUE SE FUMA? 

Fumar no só é un hábito, tamén é unha drogadicción, xa que o feito de fumar 
tabaco cumpre con todos os requisitos que definen o consumo dunha 
substancia como tal: 

1. Dependencia 

2. Síndrome de abstinencia en ausencia desta 

3. Comportamento compulsivo 

A máxima responsable da dependencia é a nicotina, substancia cun gran 
poder de adicción similar ao doutras drogas como a heroína ou a cocaína. 

A forma de dependencia que xera o hábito de fumar é: 

 Dependencia física, provocada directamente pola nicotina e 
responsable da síndrome de abstinencia. 

 Dependencia psicolóxica, o hábito de fumar converteuse nunha 
compaña en todo tipo de situacións, despois das comidas, co café, ao 
falar por teléfono, etc., e parece imposible cambiar esta relación. 



 87

 Dependencia social, o fumar segue sendo un acto social, faise en 
grupos, en certas reunións de ocio, tras ceas cos amigos, e sobre todo, 
distingue a certos grupos de adolescentes dándolles un valor social de 
rebeldía e de madureza malentendidos. 
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POR QUE HAI QUE DEIXAR DE FUMAR? 

A razón principal é que o consumo de tabaco constitúe a principal causa 
de enfermidade evitable e de mortalidade previble nos países desenvolvidos. 
Nun 19% dos casos de mortalidade é o tabaco a causa. 

No tabaco atopáronse múltiples substancias que, na súa meirande parte, 
son prexudiciais para a saúde. Entre elas, destacan polos seus efectos 
nocivos: 
 

1. Os alcatráns (benzopirenos e nitrosaminas) responsables do 30% de todos 
os tipos de cancro (vexiga, ril, páncreas, estómago, etc.), e do 90% do 
cáncer de pulmón. 

2. O monóxido de carbono, que é o causante de máis do 15% das 
enfermidades cardiovasculares. 

3. A nicotina, que produce a dependencia física. 
 

Ademais, o tabaco é o causante do 80% da mortalidade por procesos 
pulmonares crónicos. 

Os fumadores non so poñen en perigo a súa saúde senón tamén a dos non 
fumadores (fumadores pasivos) que non escapan ao nefasto fume, que en 
porcentaxes do 85% se dispersa no aire do ambiente, que ao estar máis frío, 
contén concentracións máis elevadas de substancias nocivas que se inhalan. 

 

Carga de traballo 

É o esforzo que se ten que realizar para desenvolver unha actividade 
laboral. Toda tarefa require esforzo físico e mental en distintas proporcións. 
Cando este esforzo supera a capacidade do traballador adoitan producirse 
sobrecargas, desgastes e fatiga, consecuencias negativas para a seguridade e a 
saúde da persoa traballadora. 

A carga mental é o nivel de actividade mental necesario para desenvolver 
un traballo. Avalíase valorando a cantidade e a calidade do traballo realizado, 
os aspectos fisiolóxicos e observando os indicadores de comportamento do 
operario. 
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É máis conveniente realizar frecuentes pausas no traballo que desfrutar 
dunhas pausas máis prolongadas no tempo. 

 

Fatiga 

É a diminución da capacidade física e mental dun traballador despois de 
realizar unha tarefa durante un tempo determinado. 

Os síntomas da fatiga son o cansazo, o aburrimento e a falta de motivación 
ante o traballo. 

Prevense da seguinte maneira: 

- Realizando pausas coa frecuencia e duración necesarias en función das 
características da tarefa. 

- Intentando reducir a carga de traballo na quenda de noite, 
especialmente entre as 3 e as 6 da madrugada, xa que nesas horas é 
cando o organismo sofre para manter o nivel axeitado de vixilancia. 

- É necesario durmir, con variacións individuais, arredor dunhas 7 horas 
diarias. 

 

Estrés 

É a presión que sobre os seres vivos, en particular sobre o home, exerce o 
medio exterior, é dicir, o ambiente físico e social que nos rodea. É unha 
realidade da existencia, xa que certo grao de nivel de tensión é necesario para 
afrontar as distintas situacións da vida cotiá. Pero, cando esa presión nos 
supera, aparecen os efectos indesexables do estrés: mal humor, irritabilidade, 
inquietude, nerviosismo, tristeza, anguria, ansiedade, depresión, e mesmo 
enfermidades psicosomáticas, indixestión, diabete, impotencia, asma, dor de 
costas, de cabeza, artrite, etc.  

O estrés pódese combater. Hai que ter claro que este inimigo non é 
invencible e que podemos loitar contra el de moitos xeitos: 

- acudir ao médico 

- falar cos demais 
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- facer exercicio con regularidade, nadar, camiñar, andar en bicicleta, 
correr, etc. 

- planificar o traballo: o estrés e a ansiedade aumentan cando o traballo 
parece no ter fin. 

- facer pausas 

- aprender a descansar 

- ser realista 

Os medicamentos poden achegar alivio temporal a determinados estrés, pero 
no poden curar as causas profundas deste. 

 

 


