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ANTE A CERCANÍ A DOS SERVIZOS DE URXENCIA

 Mira polos espellos para saber por onde se aproximan »

Facilítalles o paso »

ANTE A OCUPACIÓN DA VÍ A POR VEHÍCULOS ESPECIAIS OU DE GRANDES 
DIMENSIÓNS

Presta moita atención cando os adiantes.  »

Obedece os sinais que fagan os traballadores »

Colabora para facilitar as manobras »

Facilita as entradas e saídas »

CANDO CIRCULEN VEHÍCULOS DE DÚAS RODAS

Ten precaución á hora de adiantalos »

Presta moita atención nas interseccións »

Recorda que as bicicletas teñen preferencia nos pasos de ciclistas »

ADEMAIS

Emprega o teléfono móbil unicamente co mans libres »

Durante a repostaxe apaga a radio e/ou móbil »

Emprega as luces de urxencia se existe algún perigo ao alcance »

Emprega o chaleco reflector de alta visibilidade, cando saias do vehículo e ocupes a  »
calzada ou a beiravía das vías interurbanas

Realiza os descansos necesarios, nunca inferiores aos esixidos pola normativa vixente  »
(R.561/2006)
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1. Int rodución 

A Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais, fixa como principal obxectivo a promoción da 
mellora das condicións de traballo co fin de que, a seguridade e a saúde dos traballadores 
aumente.

Para conseguir este obxectivo, o empresario ten a súa disposición unha serie de ferramentas 
como son a información, a formación, a divulgación e a sensibilización, pero isto non será 
posible se, ademais, os traballadores non participan activamente na consecución do mesmo.

Esta guía da Federación Galega de Transportes (FEGATRAMER), nace coa pretensión de facilitar 
un instrumento que permita identificar os riscos presentes nos postos de traballos dunha 
actividade tan transcendental para a nosa economía, pero non exenta de riscos,  como é 
a do transporte de mercadorías por estrada e de conseguir, ademais, sensibilizar tanto aos 
condutores profesionais como ao resto de traballadores que conforman este sector tan peculiar 
e que se adican a realizar outras moitas tarefas (manexo de equipos auxiliares de carga e 
descarga, manipulación de cargas, almacenaxe...) de forma que participen activamente na 
implantación das medidas preventivas.

Tratamos  de presentar este manual cunha estrutura sinxela e ao mesmo tempo, comprensible 
e actractiva, esperando que cumpra o obxectivo proposto de  poder contribuír a unha 
maior concienciación, tanto de empresarios  como de traballadores, e reducir así, os riscos 
relacionados coa actividade. 

Para cada risco expómosche algunha, aínda que non todas, das principais causas que o 
provocan e os danos que poden xerar así como as medidas máis destacadas que podes ter 
en conta á hora de realizar as túas tarefas, intentando, deste xeito, facer o teu traballo máis 
seguro e saudable. 

Esperemos e desexamos que este manual orientativo sea de boa utilidade.

Alfonso García Cumplido

Director de Formación de FEGATRAMER
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2. RECOMENDACIÓNS O CONDUCTOR

PAR A UNHA CONDUCIÓN SEGUR A

REVISIÓN DO VEHÍCULO ANTES DE CADA VIAXE

Comproba a documentación do conducto do vehículo e máis a da mercadorías  »
transportadas

Revisa todos os niveis (auga, aceite, líquido de frenos, etc.) e a presión e estado dos  »
neumáticos

Comproba as condicións de carga: que non se supere a carga máxima autorizada,  »
que foi estibada correctamente e que está debidamente asegurada para evitar 
desprazamentos perigosos

Comproba que o vehículo ten pasada a correspondente inspección técnica (ITV) »

ANTE A PRESENZA DE PEATÓNS

Modera a velocidade »

Conduce con moita atención »

Avisa pero non asustes »

Detén o vehículo cando sexa necesario »

ANTE A PRESENZA DE ANIMAIS

Conduce con atención »

Prevé os movementos que poidan facer »

Reduce a velocidade »
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ACTUACIÓNS ANTE EMER XENCIAS E  CONTR ATEMPOS

AVARÍ AS

Detén o vehículo onde non haxa perigo para a circulación e sinaliza a parada. »
Detecta a avaría e intenta reparala cos medios propios (ferramentas e repostos) »
Se non é posible o anterior ponte en contacto cos servizos precisos (guindastre ou  »
taller)

En ningún caso abandones a mercancía , vixíaa »
Avisa á empresa e os servizos de emerxencia se fose necesario »

ACCIDENTES

Aparca nun sitio seguro e sinaliza o lugar cos triángulos de perigo e as luces de  »
urxencia

Pon o chaleco reflector »
Comproba os posibles danos do vehículo e da mercadería e avalía as posibilidades  »
de continuar

Se os danos (físicos ou do vehículo) non o impiden, circula normalmente »
Se hai terceiras partes implicadas, cubre o parte europeo de accidente (declaración  »
amigable de accidente)

Avisa á empresa e os servizos de emerxencia se fose necesario »

METEROLOXIA ADVERSA

Reduce a velocidade e aumenta a  »
precaución na estrada

Se é preciso, modifica a ruta ou detén o  »
vehículo

Chuvia

  Frea con antelación, con suavidade, e  »
nunca bruscamente

  Aumenta a distancia de seguridade. »
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ACTUACIÓNS ANTE EMER XENCIAS E  CONTR ATEMPOS

AVARÍ AS

Detén o vehículo onde non haxa perigo para a circulación e sinaliza a parada. »
Detecta a avaría e intenta reparala cos medios propios (ferramentas e repostos) »
Se non é posible o anterior ponte en contacto cos servizos precisos (guindastre ou  »
taller)

En ningún caso abandones a mercancía , vixíaa »
Avisa á empresa e os servizos de emerxencia se fose necesario »

ACCIDENTES

Aparca nun sitio seguro e sinaliza o lugar cos triángulos de perigo e as luces de  »
urxencia

Pon o chaleco reflector »
Comproba os posibles danos do vehículo e da mercadería e avalía as posibilidades  »
de continuar

Se os danos (físicos ou do vehículo) non o impiden, circula normalmente »
Se hai terceiras partes implicadas, cubre o parte europeo de accidente (declaración  »
amigable de accidente)

Avisa á empresa e os servizos de emerxencia se fose necesario »

METEROLOXIA ADVERSA

Reduce a velocidade e aumenta a  »
precaución na estrada

Se é preciso, modifica a ruta ou detén o  »
vehículo

Chuvia

  Frea con antelación, con suavidade, e  »
nunca bruscamente

  Aumenta a distancia de seguridade. »
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Neve

Frea con antelación, con suavidade, e  »
nunca bruscamente

Aumenta a distancia de seguridade. »
Conduce de forma suave, sen  »
movementos bruscos de dirección, nin 
cambios de marcha repentinos

Utiliza as cadeas »
Segue as pegadas ou rodaxes deixadas  »
por outros vehículos, e salvo casos 
excepcionais, non adiantes.

Xeo

Aumenta aínda máis as distancias de seguridade »

Desprazamento e carga

Intenta deter o vehículo onde non haxa perigo para a circulación e sinaliza a parada. »
Comproba o estado da carga e os danos producidos. »
Intenta detectar e pescudar a causa do movemento (mal estibado, exceso de peso,  »
embalaxe, freada brusca, etc.)

Volve a colocar e a asegurar a carga e no caso de que non sexa posible, avisa aos  »
servizos precisos

NORMAS BÁSICAS PAR A CONDUTORES

Comunica ao teu responsable calquera deficiencia observada no vehículo »

Coida en todo momento o  estado do vehículo mantendo unha correcta posta a  »
punto.

Realiza ás revisións previas á viaxe e durante a mesma. »

Ten ben planificado o percorrido ou a ruta e evita cruzar núcleos urbáns ou zonas  »
residenciais, especialmente de noite. 

Mantén en correcto estado e usa adecuadamente todos os elementos de protección  »
do teu vehículo.

Mantén a atención en todo momento »
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2. RECOMENDACIÓNS O CONDUCTOR

PAR A UNHA CONDUCIÓN SEGUR A

REVISIÓN DO VEHÍCULO ANTES DE CADA VIAXE

Comproba a documentación do conducto do vehículo e máis a da mercadorías  »
transportadas

Revisa todos os niveis (auga, aceite, líquido de frenos, etc.) e a presión e estado dos  »
neumáticos

Comproba as condicións de carga: que non se supere a carga máxima autorizada,  »
que foi estibada correctamente e que está debidamente asegurada para evitar 
desprazamentos perigosos

Comproba que o vehículo ten pasada a correspondente inspección técnica (ITV) »

ANTE A PRESENZA DE PEATÓNS
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ANTE A PRESENZA DE ANIMAIS
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Prevé os movementos que poidan facer »

Reduce a velocidade »
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Se prudente  »

Ten boas maneiras na estrada xa que isto aumenta a seguridade e mellora a imaxe  »
social da profesión

Realiza os descansos necesarios »

Axeita á velocidade ás normas de circulación e ás características e estado da vía e  »
condicións metereolóxicas.

3. RISCOS XERAIS E MEDIDAS PREVENTIVAS

CAí DAS AO MESMO NIVEl

Poden deberse, entre outras cousas, á falta de orde e limpeza ou de sinalización e iluminación 

e poden provocar fracturas, torceduras, golpes...

As medidas preventivas a tomar son:

Mantén as zonas de garaxe en perfecto estado de orde e limpeza, sobre todo nas zonas  »
de paso.

Recolle inmediatamente calquera derrame que se produza.  »
Controla e elimina periodicamente en colectores específicos os refugallos (palets,  »
cartóns, bidóns,etc.)

Almacena correctamente os materiais que se depositen nos peiraos »
O chan dos lugares de traballo debe ser de tipo antiescorregadizo, resistente e fácil  »
de limpar. En caso de non poder evitar os chans deslizantes, utiliza calzado con adoite 

antiescorregadizo.

A iluminación de cada zona debe adaptarse ás características da actividade, e as  »
zonas de paso, almacenamento, carga, descarga, etc.. deben estar ben delimitadas e 

sinalizadas.

Os equipos que poidan ocasionar perdas de líquidos, deben dispor de sistemas de  »
recollida e drenaxe que eviten o seu esparexemento polo chan.
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Realiza os descansos necesarios, nunca inferiores aos esixidos pola normativa vixente  »
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CAí DAS A DISTINTO NIVEl

As súas causas poden ser variadas: a entrada ou saída do vehículo ou posto de condución, 

desniveis nos chans... e poden provocar fracturas de ósos, escordaduras, fortes hematomas 

e ata a morte.

Algunhas das medidas a ter en conta son:

Protexer as aberturas que supoñan un risco de caída. »
Instalar pasamáns a ambos lados das escaleiras así como varandas nas plataformas  »
das cisternas ou nas zonas dos peiraos que non teñan nin plataforma nin escaleira.

Os chans das plataformas de traballo serán antiescorregadizos e manteranse libres de  »
obstáculos.

A sinalización e iluminación debe ser a adecuada ao tipo de zona de traballo e á  »
operación que se está a realizar.

Utiliza unicamente escaleiras de man que teñan a resistencia adecuada e os elementos  »
necesarios para que a súa utilización non supoña ningún risco.

Sube e descende dos vehículos con coidado e non de xeito brusco  utilizando os chanzos  »
e as agarradeiras. Non saltes do vehículo.

Non deixes ir subido a ninguén nos estribos, plataformas elevadoras, etc. »

ATROPElOS, gOlPES OU ChOqUES CONTRA VEhí CUlOS/ACCIDENTES DE 

TRáfICO

Estes riscos adoitan ser orixinados por malas sinalizacións, velocidade inadecuada, distraccións,  

cansanzo... e poden provocar hematomas, fracturas de ósos, traumatismos, morte..

Para previr estes danos:

Evita calquera inxesta de alcol e outras sustancias excitantes. »
Antes de tomar calquera tipo de medicamento, consulta co teu médico. »
Cumpre rigorosamente as normas de circulación »
Non excedas nunca a capacidade de carga  »
Realiza un adecuado mantemento do vehículo »
Comproba antes de utilizar o vehículo, a fixación e posición dos retrovisores, bucinas e  »
dispositivos de alumado e sinalización.

Non utilices o teléfono móbil mentres conduces senón conta cun dispositivo de mans  »
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libres adecuado ao vehículo.

Cando estaciones o vehículo, pon o freo de man, desconéctao e cálzao en caso  »
necesario.

Utiliza o chaleco reflector en caso de ter que baixar do vehículo e coloca os triángulos  »
de perigo.

Os vehículos haberán de ser os apropiados ao lugar e á tarefa. »
As zonas de tránsito dos lugares de traballo deben estar ben sinalizadas e iluminadas. »

INCENDIOS

Algunhas das causas máis probables estarían nos fallos nos circuítos eléctricos dos vehículos ou  

curtocircuítos nos mandos de control, sobrequentamentos do motor, escapes de combustibles, 

cabichas de cigarro mal apagadas... e poden provocar lesións na pel, destrución dos tecidos, 

infeccións, intoxicación, asfixia, morte...

Co obxectivo de previr estes riscos, aconséllase:

Almacena  » as sustancias perigosas sempre de acordo coas indicacións do 

fabricante e se as súas características poden orixinar incendios ao entrar en contacto 

mantenas escrupulosamente separadas. 

Respecta a prohibición de fumar tanto na caixa do vehículo como no almacén. »

 Separa das fontes de calor os líquidos e materiais altamente inflamables. »

Mantén a orde e a limpeza »

Non sobrecargues os enchufes e se detectas calquera anomalía na instalación eléctrica,  »
comunícao ao responsable.

Realiza un mantemento adecuado do vehículo. »

Conta con equipos de extinción adecuados » .

ATRAPAMENTOS POR OU ENTRE ObXECTOS

Poden deberse á caída de obxectos mal apilados, a reparacións de vehículos en marcha, etc.. 
e poden provocar hematomas, amputacións...

Algunhas das medidas preventivas que se poden adoptar son:

Realiza as operacións de mantemento, reparación, limpeza, etc. cos vehículos ou  »
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máquinas parados.

Evita a roupa frouxa ou pezas soltas durante a manipulación de pezas mecánicas en  »
movemento.

Os elementos móbiles das máquinas ou portas deben estar perfectamente protexidos. »

CAí DAS DE ObXECTOS EN MANIPUlACIÓN

Poden deberse a unha incorrecta manipulación dos obxectos, mal estado da maquinaria, ... e 
poden provocar fracturas de ósos, contusións, lesións musculares...

Para previr estes riscos, débese ter en conta o seguinte: 

Utiliza sempre calzado de protección con punteira reforzada »
Non manipules obxectos especialmente perigosos polas súas características físicas  »
(cortantes, esvaradíos, etc.)

Reparte e almacena uniformemente e de forma adecuada a carga, tanto nos almacéns  »
como nas caixas dos camións, andeis...

Revisa e comproba periodicamente os cables, cadeas e outras partes da máquina que  »
poidan entrañar un perigo cando son manipulados.

Os aparellos de elevación e transporte deben ter a  »
resistencia e firmeza adecuada ao uso que se destina. 

Os aparellos de elevación deben contar con interruptores  »
ou sinais, visuais ou acústicas, que determinen o exceso 
de carga.

Se é posible, a carga debe contar con agarradeiras que facilite a súa manipulación. »
Os condutores das carretillas deben de contar con boas condicións de visibilidade e de  »
iluminación. 

gOlPES POR ObXECTOS OU fERRAMENTAS

Poden ser provocados por falta de iluminación, un uso inadecuado da ferramenta.. o que pode 
ser orixe de mazaduras, feridas superficiais, hematomas...

As medidas preventivas a adoptar poderían ser:

Utiliza ferramentas resistentes e de características e tamaño adecuados ás operacións  »
a realizar.
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Comproba que a iluminación é a adecuada á tarefa a realizar »

ATRAPAMENTO OU APlASTAMENTO POR VEhí CUlO

Poden deberse a un mal reparto das cargas nas carretillas, alta velocidade dos vehículos e 
manobras bruscas... e poden provocar fracturas de ósos, contusións, amputacións, morte...

Para evitar este tipo de risco, recoméndase:

Dispón a carga de xeito adecuado de forma que quede uniformemente repartida e ben  »
suxeita.

Non circules a velocidade excesiva, realices manobras bruscas ou perigosas nin excedas  »
os límites de carga establecidos.

Non eleves a cisterna, caixa, plataforma... en terreos con pendente »
Revisa antes de utilizalos, os vehículos e ferramentas de elevación. »
As zonas de tránsito dos vehículos deben estar ben sinalizadas, ser de anchura suficiente  »
e ter o pavimento en correcto estado.

 Os vehículos de manipulación sen cabina para o condutor deban ter pórtico de  »
seguridade.

ChOqUES CONTRA ObXECTOS INMÓbIlES.

Poden deberse a unha iluminación inadecuada, á falta de orden no almacén, zonas de paso, 
de carga e descarga... e poder provocar cortes, contusións...

Para evitar estes perigos:

Mantén libre de obstáculos e en orde as vías de paso, saídas,  »
almacéns...

As zonas de carga e descarga deben estar sinalizadas e a  »
iluminación debe ser a adecuada.

EXPOSICIÓN A CONTACTOS EléCTRICOS.

Poden deberse a enchufes en mal estado, á manipulación de 
baterías... e provocar queimaduras, asfixia...

Para facer fronte a estes riscos, pódense adoptar as seguintes 
medidas:

Alonxa os cables e conexións dos lugares de traballo e  »
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mantén os cadros eléctricos cerrados e sinalizados.

Nunca manipules equipos ou instalacións eléctricas xa que estas operacións deben ser  »
realizadas por persoal cualificado.

Recubre as partes en tensión con material illante. »
Revisa a instalación eléctrica e mantén  »
adecuadamente os sistemas eléctricos do 
vehículo pero sempre por persoal especializado.

Se tes que manipular as baterías, segue as  »
instruccións do fabricante e utiliza os equipos de 
protección individual.

EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS TÓXICAS.

Ocasionaríanse por exposicións a fumes e gases derivados da combustión de motores, escapes 
de sustancias tóxicas ou a súa manipulación inadecuada e poden provocar 
destrución de tecidos, irritacións, intoxicación, perda de conciencia, morte, 
asfixia,...

Como medidas preventivas para este tipo de riscos, recoméndase:

Usa recipientes e colectores adecuados, seguros e revisados contra escapes,  »
correctamente etiquetados e convenientemente protexidos fronte a roturas. 

Solicita a ficha de seguridade dos produtos químicos e almacénaos ou manipúlaos  »
segundo as súas recomendacións.

Mantén os recipientes a transportar totalmente pechados. »
Nunca superes a capacidade do vehículo »
Usa os equipos de protección individual convenientes. »
É obrigatorio informar e formar ao persoal sobre os perigos que poden causar este tipo  »
de sustancias e ventilar ou ter extractores nos espazos onde haxa risco de exposición a 
sustancias tóxicas. 

No caso do transporte de mercancías tóxicas ou perigosas, o condutor pode estar exposto en 
situacións de fugas, verteduras ou incendios.

EXPOSICIÓN AO RUí DO

A súa orixe pode atoparse , principalmente, nos ruídos xerados polo propio vehículo, polos 
vehículos e maquinaria existentes nas áreas de traballo ou polas condicións do tráfico e pode 
xerar  xordeira profesional, fatiga, tensión, irritabilidade, alteracións do sono...



5

ANTE A CERCANÍ A DOS SERVIZOS DE URXENCIA

 Mira polos espellos para saber por onde se aproximan »

Facilítalles o paso »

ANTE A OCUPACIÓN DA VÍ A POR VEHÍCULOS ESPECIAIS OU DE GRANDES 
DIMENSIÓNS

Presta moita atención cando os adiantes.  »

Obedece os sinais que fagan os traballadores »

Colabora para facilitar as manobras »

Facilita as entradas e saídas »

CANDO CIRCULEN VEHÍCULOS DE DÚAS RODAS

Ten precaución á hora de adiantalos »

Presta moita atención nas interseccións »

Recorda que as bicicletas teñen preferencia nos pasos de ciclistas »

ADEMAIS

Emprega o teléfono móbil unicamente co mans libres »

Durante a repostaxe apaga a radio e/ou móbil »

Emprega as luces de urxencia se existe algún perigo ao alcance »

Emprega o chaleco reflector de alta visibilidade, cando saias do vehículo e ocupes a  »
calzada ou a beiravía das vías interurbanas

Realiza os descansos necesarios, nunca inferiores aos esixidos pola normativa vixente  »
(R.561/2006)

12

Comproba que a iluminación é a adecuada á tarefa a realizar »

ATRAPAMENTO OU APlASTAMENTO POR VEhí CUlO

Poden deberse a un mal reparto das cargas nas carretillas, alta velocidade dos vehículos e 
manobras bruscas... e poden provocar fracturas de ósos, contusións, amputacións, morte...

Para evitar este tipo de risco, recoméndase:

Dispón a carga de xeito adecuado de forma que quede uniformemente repartida e ben  »
suxeita.

Non circules a velocidade excesiva, realices manobras bruscas ou perigosas nin excedas  »
os límites de carga establecidos.

Non eleves a cisterna, caixa, plataforma... en terreos con pendente »
Revisa antes de utilizalos, os vehículos e ferramentas de elevación. »
As zonas de tránsito dos vehículos deben estar ben sinalizadas, ser de anchura suficiente  »
e ter o pavimento en correcto estado.

 Os vehículos de manipulación sen cabina para o condutor deban ter pórtico de  »
seguridade.

ChOqUES CONTRA ObXECTOS INMÓbIlES.

Poden deberse a unha iluminación inadecuada, á falta de orden no almacén, zonas de paso, 
de carga e descarga... e poder provocar cortes, contusións...

Para evitar estes perigos:

Mantén libre de obstáculos e en orde as vías de paso, saídas,  »
almacéns...

As zonas de carga e descarga deben estar sinalizadas e a  »
iluminación debe ser a adecuada.

EXPOSICIÓN A CONTACTOS EléCTRICOS.

Poden deberse a enchufes en mal estado, á manipulación de 
baterías... e provocar queimaduras, asfixia...

Para facer fronte a estes riscos, pódense adoptar as seguintes 
medidas:

Alonxa os cables e conexións dos lugares de traballo e  »

13

mantén os cadros eléctricos cerrados e sinalizados.
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2. RECOMENDACIÓNS O CONDUCTOR

PAR A UNHA CONDUCIÓN SEGUR A

REVISIÓN DO VEHÍCULO ANTES DE CADA VIAXE

Comproba a documentación do conducto do vehículo e máis a da mercadorías  »
transportadas

Revisa todos os niveis (auga, aceite, líquido de frenos, etc.) e a presión e estado dos  »
neumáticos

Comproba as condicións de carga: que non se supere a carga máxima autorizada,  »
que foi estibada correctamente e que está debidamente asegurada para evitar 
desprazamentos perigosos

Comproba que o vehículo ten pasada a correspondente inspección técnica (ITV) »

ANTE A PRESENZA DE PEATÓNS

Modera a velocidade »

Conduce con moita atención »

Avisa pero non asustes »

Detén o vehículo cando sexa necesario »

ANTE A PRESENZA DE ANIMAIS

Conduce con atención »

Prevé os movementos que poidan facer »

Reduce a velocidade »
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Estes riscos poderán previrse da seguinte maneira:

Mantemento preventivo da maquinaria, xa sexan vehículos de condución ou de  »
manipulación.

Avaliación dos niveis de ruído existentes.  »
Sustitución dos silenciadores se están deteriorados. »
Insonorización das cabinas. »
Utilización de protectores auditivos cando os niveis de ruído sexan excesivos. »

EXPOSICIÓN A VIbRACIÓNS

Na súa maior parte son debidas ás malas posturas adoptadas durante a condución ou ao 
mal estado do pavimento ou amortiguación do vehículo e poden provocar trastornos na visión, 
artrose do cóbado, lesións na boneca, trastornos nerviosos, mareos, nauseas e vómitos...

Para previr estes riscos aconséllase:

Garda posturas correctas durante a conducción. »
Realiza un adecuado mantemento do asento e sistemas de amortiguación. »
Recorre a materiais illantes e absorbentes das vibracións. »
Cando haxa que adquirir un vehículo, débense ter en conta aqueles que dispoñan de  »
cabinas e asentos ergonómicos. 

EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS AMbIENTAIS EXTREMAS

Poden ser orixinados pola deficiente climatización ou ventilación, tanto dos vehículos como das 
instalacións de traballo e poden provocar cambras, golpes de calor, diminución de destreza 
manual...

Para previr estes riscos, recoméndase:

Ventila adecuadamente tanto a cabina de condución como os espazos pechados de  »
traballo.

Usa roupa adecuada ás condicións térmicas  »
Realiza descansos e paros cando estas temperaturas sexan extremas. »

Débense instalar sistemas de climatización ou revisar os xa instalados.  »
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ANTE A CERCANÍ A DOS SERVIZOS DE URXENCIA

 Mira polos espellos para saber por onde se aproximan »

Facilítalles o paso »

ANTE A OCUPACIÓN DA VÍ A POR VEHÍCULOS ESPECIAIS OU DE GRANDES 
DIMENSIÓNS

Presta moita atención cando os adiantes.  »

Obedece os sinais que fagan os traballadores »

Colabora para facilitar as manobras »

Facilita as entradas e saídas »

CANDO CIRCULEN VEHÍCULOS DE DÚAS RODAS

Ten precaución á hora de adiantalos »

Presta moita atención nas interseccións »

Recorda que as bicicletas teñen preferencia nos pasos de ciclistas »

ADEMAIS

Emprega o teléfono móbil unicamente co mans libres »

Durante a repostaxe apaga a radio e/ou móbil »

Emprega as luces de urxencia se existe algún perigo ao alcance »

Emprega o chaleco reflector de alta visibilidade, cando saias do vehículo e ocupes a  »
calzada ou a beiravía das vías interurbanas

Realiza os descansos necesarios, nunca inferiores aos esixidos pola normativa vixente  »
(R.561/2006)
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TRASTORNOS DO SONO E fATIgA NA CONDUCIÓN

Para facer fronte a este tipo de riscos:

Mantén unha temperatura adecuada no interior do vehículo. »
Descansa antes de emprender unha viaxe e respeta os tempos de condución e de  »
descanso regulamentarios aproveitando as paradas obrigatorias para estirar as pernas 
e refrescarte.  

Mantén, na medida do posible, o portelo do condutor pechado e o motor do vehículo en  »
bo estado para evitar ruídos e vibracións innecesarios.  

Evita comidas copiosas, pesadas ou graxas así como o alcol. »
Bebe auga abundantemente. »
Se o sono che vence, para o teu vehículo.  »

TRASTORNOS AlIMENTICIOS 

Non ter un horario fixo de comidas e non manter unha dieta saudable pode levar a longo prazo 
a enfermidades de distinta gravidad do aparello dixestivo.

Para evitalos: 

Despois das comidas, repousa uns minutos. »  

Consulta as quendas de traballo con anticipación »  para poder planificar as comidas.

Mantén unha dieta saudable e equilibrada, evitando a inxesta excesiva de graxas e  »
café.

USO DE MEDICAMENTOS CANDO CONDUCES

Consulta co médico ou o farmacéutico sempre que vaias inxerir un fármaco e, le o prospecto 
por se estes provocan unha diminución das túas capacidades.
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4. Riscos específ icos e medidas prevent ivas no sector do 

t ranspor te de mercancías

4.1.  ERgONOMí A NA CONDUCIÓN

Conducir é unha actividade que require un alto nivel de atención e concentración, esixe 
manter unha determinada postura durante un período de tempo prolongado e a adopción 
de posturas incorrectas e incómodas por falta de espazo da cabina ou mala distribución dos 
elementos. Todo isto pode derivar nunha serie de riscos ergonómicos que poden facer que os 
condutores poidan ser obxecto dunha serie de trastornos como son os musculoesqueléticos, 
dores musculares... 

En ocasións, cambios ergonómicos, por pequenos que sexan poden mellorar considerablemente 
a comodidade, a saúde, a seguridade e a produtividade do traballador facendo que este poida 
manter unha postura corporal correcta e cómoda e poida realizar o seu traballo de maneira 
confortable, tanto a nivel físico como mental.

Polo tanto, dado o elevado número de horas que como condutor profesional pasas ante os 
mandos do vehículo, é imprescindible que sigas unha serie de normas básicas para que poidas 
sentarte e conducir de forma cómoda, confortable e segura e que realices a actividade co 

mínimo esforzo:

Realiza pausas e practica exercicios periódicos de estiramento durante as mesmas.  »
Ademais, intenta cambiar de postura con frecuencia.

Desde o punto de vista postural, o máximo confort »  obterase, situando todos os controis 
a manipular ao alcance das mans sen que haxa  que soltar o volante, e todos os 
indicadores a comprobar, ao alcance da vista de forma que se evite ter que mover a 
cabeza fora do campo visual inmediato. 

Regula o asento » , de acordo ás túas características físicas:

 »

Regula a altura de forma que os xeonllos queden levemente  ◊
sobre o nivel das cadeiras e así facilitar a circulación nas 
pernas e conseguir maior visibilidade sen forzar o pescozo

Regula o respaldo e mantén un contacto permanente das  ◊
costas co respaldo.

Coloca o repousacabezas adecuadamente (sitúa a parte  ◊
superior, como mínimo, á altura do centro da cabeza) de 
forma que che permita manter a columna cervical en posición 
neutra e que preveña os traumatismos cervicais en caso de 
accidente de trafico e/ou freada brusca

Regula o asento para que poidas alcanzar os pedais sen ter  ◊
que estirar as pernas e apoiar as costas no asento.

17

Regula os espellos retrovisores para ter a mellor visión posible dos vehículos que circulan  »
detrás ou aos lados sen ter que mover o corpo.

Se tes posibilidade, regula a altura e profundidade do volante de maneira que os  »
brazos queden formando un ángulo de aproximadamente 150º co antebrazo e sosteno 
suavemente coas 2 mans.

Non apoies o brazo no portelo mentres  »
conduces.

Utiliza o repousabrazos para as viaxes  »
longas.

Cando non utilices o embrague de forma  »
continuada, apoia o pé esquerdo na 
zona do vehículo destinada a tal fin.

Utiliza roupa cómoda e lixeira que non comprima o corpo »
 Debes coñecer ben a ubicación concreta de todos os mandos de tal forma que a súa  »
utilización sexa reflexa e non perdas tempo para localizalos. Ademais debes coñecer a 
utilidade e significado de todos os indicadores e testemuñas

Outro risco de carácter ergónomico é a manipulación inadecuada de cargas ou de peso 
excesivo.

Para evitar ou reducir estes riscos:

Sempre que sexa posible, deben usarse equipos mecánicos para evitar que sexan os  »
propios traballadores os que realicen os levantamentos bruscos e os transportes das 
cargas. 

Cando a mecanización non sexa posible, débese formar aos traballadores sobre as  »
técnicas correctas de manipulación.

Cando o peso sexa excesivo, a carga deberá ser manipulada por varios operarios.  »

Deben realizarse  ◊
descansos periódicos tras 
fases prolongadas de 
carga e manipulación.

Non levantes  ◊
cargas por encima da 
altura do ombreiro.

Utiliza equipos de  ◊
protección individual.
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4.2.    CARgA E DESCARgA

As operacións de carga e descarga do vehículo, así como a estiba e desestiba das mercancía, 
son orixe dunha serie de riscos .

ATROPELOS:

Asegúrate de que non hai ninguén detrás  »
do vehículo cando pos a  marcha atrás para 
aproximarte ao peirao de carga, e realiza a 
manobra coa axuda doutra persoa situada no 
exterior.

Coloca avisadores acústicos no vehículo para  »
advertir cando se pon a marcha atrás.

Non cruces por detrás dun vehículo en  »
movemento

Antes de comezar a carga ou descarga,  »
asegúrate de que o vehículo está correctamente 

inmobilizado e, se é necesario, calza as rodas.

CAÍ DAS, GOLPES E FERIDAS:   

Durante as operacións de carga e descarga,  asegúrate de que a plataforma de acceso  »
á caixa está ben apoiada no peirao

Utiliza os correspondentes equipos de protección individual cando esteas preparando a  »
carga ou acondicionándoa e suxeitándoa (mediante correas, cadeas, cinchas, etc.) para 
evitar o seu desprazamento ou caída durante a marcha (casco, luvas, calzado..)

Comproba que todo o material utilizado para suxeitar a carga estea en bo estado e teña  »
a solidez requirida. Ademais debe estar homologado, é dicir, debe ser fiable e seguro 
pois en caso contrario suporía un risco.

Utiliza elementos de seguridade para traballos en altura (arnés ou cinto de seguridade)  »
cando se carga a mercancía na plataforma se esta non dispón de varanda.

Utiliza todos os equipos de protección recomendados , respecta as normas de  »
procedemento de seguridade establecidas, comproba a presión dentro da cisterna 
antes de manipular as bocas de carga, etc. durante a carga e descarga de cisternas 

EXPOSICIÓN A PRODUCTOS NOCIVOS:

Utiliza máscaras se o produto que se carga xera po excesivo ou se é nocivo. »
Ademais se cargas ou descargas mercancías perigosas deberás utilizar casco, luvas  »
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Emprega o chaleco reflector de alta visibilidade, cando saias do vehículo e ocupes a  »
calzada ou a beiravía das vías interurbanas

Realiza os descansos necesarios, nunca inferiores aos esixidos pola normativa vixente  »
(R.561/2006)
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4.2.    CARgA E DESCARgA

As operacións de carga e descarga do vehículo, así como a estiba e desestiba das mercancía, 
son orixe dunha serie de riscos .

ATROPELOS:

Asegúrate de que non hai ninguén detrás  »
do vehículo cando pos a  marcha atrás para 
aproximarte ao peirao de carga, e realiza a 
manobra coa axuda doutra persoa situada no 
exterior.

Coloca avisadores acústicos no vehículo para  »
advertir cando se pon a marcha atrás.

Non cruces por detrás dun vehículo en  »
movemento

Antes de comezar a carga ou descarga,  »
asegúrate de que o vehículo está correctamente 

inmobilizado e, se é necesario, calza as rodas.

CAÍ DAS, GOLPES E FERIDAS:   

Durante as operacións de carga e descarga,  asegúrate de que a plataforma de acceso  »
á caixa está ben apoiada no peirao

Utiliza os correspondentes equipos de protección individual cando esteas preparando a  »
carga ou acondicionándoa e suxeitándoa (mediante correas, cadeas, cinchas, etc.) para 
evitar o seu desprazamento ou caída durante a marcha (casco, luvas, calzado..)

Comproba que todo o material utilizado para suxeitar a carga estea en bo estado e teña  »
a solidez requirida. Ademais debe estar homologado, é dicir, debe ser fiable e seguro 
pois en caso contrario suporía un risco.

Utiliza elementos de seguridade para traballos en altura (arnés ou cinto de seguridade)  »
cando se carga a mercancía na plataforma se esta non dispón de varanda.

Utiliza todos os equipos de protección recomendados , respecta as normas de  »
procedemento de seguridade establecidas, comproba a presión dentro da cisterna 
antes de manipular as bocas de carga, etc. durante a carga e descarga de cisternas 

EXPOSICIÓN A PRODUCTOS NOCIVOS:

Utiliza máscaras se o produto que se carga xera po excesivo ou se é nocivo. »
Ademais se cargas ou descargas mercancías perigosas deberás utilizar casco, luvas  »
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adecuadas á mercancía, gafas de seguridade, calzado de seguridade, vestimenta 
fluorescente e o equipo específico necesario indicado na ficha de seguridade da 
mercancía. Cando as característica da mercancía o fagan necesario, tamén deberás 

utilizar unha máscara respiratoria equipada co filtro adecuado.

MANEXO MANUAL DE CARGAS

Aproxímate á carga o máximo posible. »
Asegura un bo apoio dos pés, manténdoos lixeiramente separados. »
Agáchate flexionando os xeonllos e mantendo as costas rectas. »
Levanta a carga utilizando os músculos das pernas e non coas costas. »
Suxeita firmemente a carga coas 2 mans. »
Mantén a carga próxima ao corpo durante todo o traxecto dando pasos curtos »
En elevacións con xiro, procura mover os pés en lugar da cintura. »

4.3  SUbIDA E bAIXADA DOS VEhí CUlOS

Antes de entrar ou sair da cabina de condución é recomendable que sigas unha serie de 
normas básicas:

Mantén os estribos limpos de grasa, aceite, barro, etc. para evitar caídas »

Non saltes ao chan dende a cabina, sobre todo se pasaches moitas horas conducindo xa  »
que é probable que os músculos estén entumecidos e podes sufrir unha lesión. Ademais 
existe perigo de que enganches a roupa ou tropeces con algo.

Sae sempre da cabina de espaldas • 
á vía.

 Para subir ou baixar do vehículo • 
segue a norma dos 3 puntos de 
apoio, é dicir, coloca firmemente ao 
menos 3 das extremidades sobre 
escalóns ou agarradeiras.
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2. RECOMENDACIÓNS O CONDUCTOR

PAR A UNHA CONDUCIÓN SEGUR A

REVISIÓN DO VEHÍCULO ANTES DE CADA VIAXE

Comproba a documentación do conducto do vehículo e máis a da mercadorías  »
transportadas

Revisa todos os niveis (auga, aceite, líquido de frenos, etc.) e a presión e estado dos  »
neumáticos

Comproba as condicións de carga: que non se supere a carga máxima autorizada,  »
que foi estibada correctamente e que está debidamente asegurada para evitar 
desprazamentos perigosos

Comproba que o vehículo ten pasada a correspondente inspección técnica (ITV) »

ANTE A PRESENZA DE PEATÓNS

Modera a velocidade »

Conduce con moita atención »

Avisa pero non asustes »

Detén o vehículo cando sexa necesario »

ANTE A PRESENZA DE ANIMAIS

Conduce con atención »

Prevé os movementos que poidan facer »

Reduce a velocidade »
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5. Pr imeiros auxi l ios

Os primeiros auxilios son técnicas de carácter non profesional  que se aplican, para salvar a 

vida dunha persoa que sufriu un accidente ou evitar o seu empeoramento.

O estado e a evolución das lesións derivadas dun accidente, dependen, en gran medida, da 

rapidez e da calidade dos primeiros auxilios recibidos pero hai que dicir que non todo o mundo 

ten capacidade para atender a un ferido.

PAUTAS DE ACTUACIÓN

Existen unha serie de consellos  que se deben ter en conta como actitude a adoptar ante os 

accidentes:

Conservar a calma e actuar rapidamente xa que disto vai depender a vida da persoa  »
accidentada.  

Evitar aglomeracións.  »

Saber imporse. »

Avaliar a situación antes de actuar para evitar, na medida do posible, os perigos aínda  »
existentes.

Non mover ao ferido, salvo nas ocasións en que exista un serio perigo para a súa vida  »
ou integridade física. 

Tranquilizar ao ferido. »  

Manter ao ferido quente. »  

Non medicar, nin darlle de comer ou beber.  »

Non facer máis que o indispensable »
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ANTE A CERCANÍ A DOS SERVIZOS DE URXENCIA

 Mira polos espellos para saber por onde se aproximan »

Facilítalles o paso »

ANTE A OCUPACIÓN DA VÍ A POR VEHÍCULOS ESPECIAIS OU DE GRANDES 
DIMENSIÓNS

Presta moita atención cando os adiantes.  »

Obedece os sinais que fagan os traballadores »

Colabora para facilitar as manobras »

Facilita as entradas e saídas »

CANDO CIRCULEN VEHÍCULOS DE DÚAS RODAS

Ten precaución á hora de adiantalos »

Presta moita atención nas interseccións »

Recorda que as bicicletas teñen preferencia nos pasos de ciclistas »

ADEMAIS

Emprega o teléfono móbil unicamente co mans libres »

Durante a repostaxe apaga a radio e/ou móbil »

Emprega as luces de urxencia se existe algún perigo ao alcance »

Emprega o chaleco reflector de alta visibilidade, cando saias do vehículo e ocupes a  »
calzada ou a beiravía das vías interurbanas

Realiza os descansos necesarios, nunca inferiores aos esixidos pola normativa vixente  »
(R.561/2006)
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Se se trata dun accidente de tráfico:

O máis importante ante accidentes de tráfico é a PREVENCIÓN. Para iso é fundamental: »

A educación viaria, respectando as normas de tráfico en todo momento. ◊

Non consumir bebidas alcohólicas nin medicamentos, se se vai conducir  ◊
posteriormente.

Utilizar as medidas de seguridade pasiva axeitadas. ◊

Unha vez producido o accidente é fundamental actuar correctamente para intentar NON  »
AUMENTAR O NÚMERO DE VÍTIMAS (pondo a propia vida en perigo e provocando novos 

accidentes), polo que hai que coñecer as normas de actuación:

Deterse en canto sexa posible sen crear un perigo para a circulación. ◊

Esforzarse por manter e restablecer a seguridade da circulación no lugar do  ◊
accidente.

Se llo pedisen outras persoas implicadas, comunicarlles  a súa identidade  ◊
e se resultase morta ou ferida algunha persoa, evitar, sempre que non se 

poña en grave perigo a seguridade da circulación, modificar o estado das 

cousas e a desaparición das pegadas ou circunstancias que puidesen ser 

útiles para a determinación da responsabilidade.

Avisar canto antes aos servizos de emerxencia e á autoridade e, se resultase  ◊
ferida ou morta algunha persoa, permanecer ou volver ao lugar do accidente 

ata a súa chegada, a menos que fose autorizado para abandonar o lugar do 

accidente ou ser atendido.

O incumprimento destas 

obrigacións suporá a multa 

correspondente e a posible 

anulación e suspensión do 

permiso de conducir.
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2. RECOMENDACIÓNS O CONDUCTOR

PAR A UNHA CONDUCIÓN SEGUR A

REVISIÓN DO VEHÍCULO ANTES DE CADA VIAXE

Comproba a documentación do conducto do vehículo e máis a da mercadorías  »
transportadas

Revisa todos os niveis (auga, aceite, líquido de frenos, etc.) e a presión e estado dos  »
neumáticos

Comproba as condicións de carga: que non se supere a carga máxima autorizada,  »
que foi estibada correctamente e que está debidamente asegurada para evitar 
desprazamentos perigosos

Comproba que o vehículo ten pasada a correspondente inspección técnica (ITV) »

ANTE A PRESENZA DE PEATÓNS

Modera a velocidade »

Conduce con moita atención »

Avisa pero non asustes »

Detén o vehículo cando sexa necesario »
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Conduce con atención »

Prevé os movementos que poidan facer »

Reduce a velocidade »
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__________ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE__________

Esta actuación réxese segundo o denominado sistema PAS que quere dicir:

PROTEXER + AVISAR + SOCORRER

PROTEXER: antes de actuar, deberemos asegurarnos de que, tanto o 
accidentado, como o resto, estean fóra de perigo

AVISAR: sempre que sexa posible, debemos avisar aos servizos sanitarios 
da existencia do accidente, indicando:

   » Lugar e dirección exacta do accidente.

  Descrición do ocorrido e o número e estado aparente dos feridos. »
  O noso teléfono e nome. »

É moi importante, non ser os primeiros en colgar pois aínda que se crea que 
se indicaron todos os datos do accidente, pode ser necesario facilitar máis 
información. 

Da información facilitada depende tanto a cantidade como a calidade de 
medios humanos e materiais que chegan ao lugar do accidente.

TELÉFONO DE EMERXENCIAS: 112

SOCORRER: unha vez que se protexeu e avisou, procederemos a actuar 
sobre o accidentado:

 Valoración inicial: recoñecendo os seus signos vitais ¡SEMPRE! por esta orde: conciencia,  »
respiración e pulso.

 Valoración secundaria: se o resultado da valoración inicial foi positivo debemos  »
examinar ao ferido para comprobar se ten lesións que poidan agravar o seu estado.
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A un accidentado 
debemos tratalo con 
urxencia, non trasladalo 
con urxencia.
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VAlORACIÓN PRIMARIA DO fERIDO:

RESPIRACIÓN ARTIFICIAL

Tende ao accidentado boca arriba, afróuxalle a roupa e extrae calquera obxecto  »
estraño que poda ter na boca.

Realízalle a manobra fronte-queixo ou de elevación mandibular (nos casos en que se  »
sospeite dunha lesión de columna vertebral) para abrir as vías aéreas.

Pínzalle a nariz e insuflalle aire pola boca de maneira enerxética e constante. »
Deixa que saia o aire dos pulmóns e despois volve a insuflarlle aire. »

Debe practicarse todo o tempo que sexa necesario, ata que o ferido respire con facilidade e 
a ritmo constante ou ata a chegada da asistencia médica e, deben realizarse entre 10 e 12 
insuflacións por minuto.

Se o ferido recuperase a respiración, colócao en posición lateral de seguridade e continúa 
vixiándoo ata que chegue a asistencia médica. 

MANOBRA FRONTE-QUEIXO

Sitúa unha man sobre a fronte,  »
desprazándoa cara atrás para 
hiperestende-o colo.

 Apoia os dedos 2º e 3º da outra  »
man no bordo óseo inferior do 
queixo, tirando deste cara arriba. 

MANOBRA ELEVACIÓN 
MANDIBULAR

Coloca unha man  na fronte para  »
fixar a cabeza en posición neutra 
e estable.

 Coa outra man fai tracción cara  »
arriba da mandíbula
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MASAXE CARDÍ ACA

Se ao accidentado non lle latexa o corazón:

Tómbao  boca arriba sobre unha superficie dura e colócate nun lateral. »
Apoia o dorso dunha man sobre a parte inferior media do esternón e coloca  »
a outra por encima de forma que os dedos queden estirados e os brazos en 
posición perpendicular (ángulo recto) sobre o esternón.

 Presiona con enerxía e coidado (co peso do corpo e non coa forza dos  »
brazos)

Posteriormente, libera a compresión para que o tórax se expanda de novo,  »
pero sen perder a posición das mans.

Sempre que realices a reanimación cardíaca, debes acompañala  de  »
respiración artificial.

A secuencia da alternancia entre ventilacións e compresións será de 2:15 (dous 
sopros e 15 compresións). Debes continuar a reanimación ata que chegue axuda 
cualificada, ou a vítima mostre signos de recuperación. 

VAlORACIÓN SECUNDARIA DO fERIDO:

FERIDAS LEVES

Lava as mans antes de tocar a ferida. »
Desinfecta a ferida: límpaa con auga e xabón para arrastrar posibles corpos estraños da  »
súa superficie (terra, restos de tecidos, etc.) e aplica un antiséptico.

Tapa a ferida cunha gasa suxeitándoa logo cun esparadrapo. »
Para evitar posibles infeccións, é recomendable que o ferido se poña a vacina  »
antitetánica.

Ante unha ferida leve:

Non utilices algodón, xa que pode deixar restos de filamentos no interior da ferida,  »
favorecer a infección e atrasar a cicatrización. 

Non manipules a ferida nin quites corpos estraños situados na mesma. »
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FERIDAS GRAVES

Unicamente realiza a valoración primaria pois este tipo de feridas deben ser tratadas  »
nun centro asistencial, é dicir:

Controla os signos vitais do ferido. »

Cubre a ferida cun material estéril ou o máis limpo posible que sexa máis grande que a  »
extensión da ferida.

HEMORRAXIAS

Intenta deter a hemorraxia cunha compresión directa, é dicir,  presiona o punto de  »
sangrado cun apósito o máis limpo posible durante uns dez minutos, como mínimo, e 

eleva ao mesmo tempo o membro afectado do ferido a unha altura superior á do seu 

corazón.

Se consegues que se deteña o fluído de sangue, venda a ferida e traslada ao ferido ao  »
hospital.

Se non o consegues, realizar unha compresión arterial para reducir o rego sanguíneo a  »
esa zona e mantén a compresión ata que chegue o equipo médico.

Unicamente no caso en que os métodos anteriores non foran eficaces, aplica un  »
torniquete utilizando unha vendaxe ancha na cal debes anotar a hora de colocación.

FRACTURAS

Inmobiliza o foco da fractura incluíndo as  »
articulacións adxacentes.

Traslada ao ferido a un centro asistencial para  »
proceder a unha valoración médica.

Debes evitar o movemento do accidentado, especialmente se sospeitas dunha fractura de 

columna. Neste caso, o mellor é trasladar ao ferido en ambulancia, para evitar calquera lesión 

medular e as súas consecuencias.



5

ANTE A CERCANÍ A DOS SERVIZOS DE URXENCIA

 Mira polos espellos para saber por onde se aproximan »

Facilítalles o paso »

ANTE A OCUPACIÓN DA VÍ A POR VEHÍCULOS ESPECIAIS OU DE GRANDES 
DIMENSIÓNS

Presta moita atención cando os adiantes.  »

Obedece os sinais que fagan os traballadores »

Colabora para facilitar as manobras »

Facilita as entradas e saídas »

CANDO CIRCULEN VEHÍCULOS DE DÚAS RODAS

Ten precaución á hora de adiantalos »

Presta moita atención nas interseccións »

Recorda que as bicicletas teñen preferencia nos pasos de ciclistas »

ADEMAIS

Emprega o teléfono móbil unicamente co mans libres »

Durante a repostaxe apaga a radio e/ou móbil »

Emprega as luces de urxencia se existe algún perigo ao alcance »

Emprega o chaleco reflector de alta visibilidade, cando saias do vehículo e ocupes a  »
calzada ou a beiravía das vías interurbanas

Realiza os descansos necesarios, nunca inferiores aos esixidos pola normativa vixente  »
(R.561/2006)

26

FERIDAS GRAVES

Unicamente realiza a valoración primaria pois este tipo de feridas deben ser tratadas  »
nun centro asistencial, é dicir:

Controla os signos vitais do ferido. »

Cubre a ferida cun material estéril ou o máis limpo posible que sexa máis grande que a  »
extensión da ferida.

HEMORRAXIAS

Intenta deter a hemorraxia cunha compresión directa, é dicir,  presiona o punto de  »
sangrado cun apósito o máis limpo posible durante uns dez minutos, como mínimo, e 

eleva ao mesmo tempo o membro afectado do ferido a unha altura superior á do seu 

corazón.

Se consegues que se deteña o fluído de sangue, venda a ferida e traslada ao ferido ao  »
hospital.

Se non o consegues, realizar unha compresión arterial para reducir o rego sanguíneo a  »
esa zona e mantén a compresión ata que chegue o equipo médico.

Unicamente no caso en que os métodos anteriores non foran eficaces, aplica un  »
torniquete utilizando unha vendaxe ancha na cal debes anotar a hora de colocación.

FRACTURAS

Inmobiliza o foco da fractura incluíndo as  »
articulacións adxacentes.

Traslada ao ferido a un centro asistencial para  »
proceder a unha valoración médica.

Debes evitar o movemento do accidentado, especialmente se sospeitas dunha fractura de 

columna. Neste caso, o mellor é trasladar ao ferido en ambulancia, para evitar calquera lesión 

medular e as súas consecuencias.

27

AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA DE MEMBROS

Non apliques nada sobre a ferida pois isto dificultaría a posterior reimplatación, se esta  »
é posible.

Salvo que sexa imprescindible para cortar a hemorraxia, non fagas torniquetes.  »

Avisa solicitando asistencia médica urxente. »

Se a parte amputada non está de todo separada, inmobiliza a extremidade lesionada  »
respectando as conexións existentes.

Se a parte amputada está completamente separada, envólvea en gasas estériles (ou  »
nun pano limpo, no seu defecto), e introdúcea nunha bolsa de plástico que, a súa vez, 

debes colocar nun recipiente con auga e xeo intentando que non se molle ou a toque o 

xeo directamente.

QUEIMADURAS

Non lle quites a roupa ao ferido, sobre todo se está adherida á pel, pero si os aneis,  »
reloxos, pulseiras... e non rebentes as bochas que se poideran formar para non 

favorecer unha posible infección. Só se lle quitará a roupa ao ferido no caso de que 

estea impregnada de produtos cáusticos ou ferventes.

 Non apliques nada sobre a superficie queimada (como por exemplo pomadas) »

No caso de queimaduras graves, coloca sobre as zonas queimadas vendaxes limpas e  »
se non dispós delas, envolve ao ferido nunha saba ou outras roupas limpas.

No caso dunha queimadura térmica local, sumerxe inmediatamente a parte queimada  »
en auga fría ou aplícalla de forma suave e abundante, durante 10 minutos, e no caso 

de queimadura química, aplica un chorro de auga abundante sobre a zona afectada 

durante uns vinte minutos, agás nas que son producidas por ácido clorhídrico e acedo 

sulfúrico, pois a limpeza con auga produce máis calor. Despois de facer isto, se é posible, 

cubre a zona afectada con apósitos estériles ou, no seu defecto, moi limpos e húmidos.

Solicita asistencia médica urxente. »
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2. RECOMENDACIÓNS O CONDUCTOR

PAR A UNHA CONDUCIÓN SEGUR A

REVISIÓN DO VEHÍCULO ANTES DE CADA VIAXE

Comproba a documentación do conducto do vehículo e máis a da mercadorías  »
transportadas

Revisa todos os niveis (auga, aceite, líquido de frenos, etc.) e a presión e estado dos  »
neumáticos

Comproba as condicións de carga: que non se supere a carga máxima autorizada,  »
que foi estibada correctamente e que está debidamente asegurada para evitar 
desprazamentos perigosos

Comproba que o vehículo ten pasada a correspondente inspección técnica (ITV) »

ANTE A PRESENZA DE PEATÓNS

Modera a velocidade »

Conduce con moita atención »

Avisa pero non asustes »

Detén o vehículo cando sexa necesario »

ANTE A PRESENZA DE ANIMAIS

Conduce con atención »

Prevé os movementos que poidan facer »

Reduce a velocidade »
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Anexos

ANEXO 1:                          VELOCIDADES MÁ X IMAS PERMI T IDAS 

Autoestr AdAs e Autoví As:

Turismos e motocicletas: 120 km/h• 
Autobuses: 100 km/h • 
Camións, vehículos articulados e con remolque de • 
ata 750 kg:    90 km/h 

Resto de automóbiles con remolque: 80 km/h.  • 

estr AdAs convencionAis con 
beirAví A pAvimentAdA de 1,5 
m. ou máis de Anchur A, ou 
máis dun cArril pArA Algún 
dos sentidos:  

Turismos e motocicletas: 100 km/h• 
Autobuses: 90 km/h • 
Camións, vehículos articulados e automóbiles con • 
remolque:       80 km/h.

resto de v í As fór A de 
poboAdo:  
 

Turismos e motocicletas: 90 km/h• 
Autobuses: 80 km/h • 
Camións, vehículos articulados e automóbiles con • 
remolque: 70 km/h. 

ví As urbAnAs e trAvesí As:

Con carácter xeral, en 50 quilómetros por hora, • 
salvo para os vehículos que transporten mercancías 
perigosas, que circularán como máximo a 40 
quilómetros por hora.

 
 
EN TRANSPORTE DE MERCANCIAS PERIgOSAS SOMETIDO A ADR, TODOS 
OS lí MITES REDÚCENSE 10 KM/h.  
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ANTE A CERCANÍ A DOS SERVIZOS DE URXENCIA

 Mira polos espellos para saber por onde se aproximan »

Facilítalles o paso »

ANTE A OCUPACIÓN DA VÍ A POR VEHÍCULOS ESPECIAIS OU DE GRANDES 
DIMENSIÓNS

Presta moita atención cando os adiantes.  »

Obedece os sinais que fagan os traballadores »

Colabora para facilitar as manobras »

Facilita as entradas e saídas »

CANDO CIRCULEN VEHÍCULOS DE DÚAS RODAS

Ten precaución á hora de adiantalos »

Presta moita atención nas interseccións »

Recorda que as bicicletas teñen preferencia nos pasos de ciclistas »

ADEMAIS

Emprega o teléfono móbil unicamente co mans libres »

Durante a repostaxe apaga a radio e/ou móbil »

Emprega as luces de urxencia se existe algún perigo ao alcance »

Emprega o chaleco reflector de alta visibilidade, cando saias do vehículo e ocupes a  »
calzada ou a beiravía das vías interurbanas

Realiza os descansos necesarios, nunca inferiores aos esixidos pola normativa vixente  »
(R.561/2006)
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ANEXO 2:    TA X AS MÁ X IMAS DE ALCOHELEMIA PERMI T IDAS

TIPO DE VEHICULO
Gramos de 
alcol por litro 
de sangue

Miligramos de alcol 
por litro de aire 
expirado

normA xer Al 0,50 0,25

trAnsporte de mercAncí As de 
máis de 3,5 tn e trAnsporte de 
viA xeiros, trAnsporte escol Ar, 
mercAncí As perigosAs, servizos 
de urxenciA e trAnsportes 
especiAis

0,30 0,15

ANEXO 3:  NÚMERO E CUALIF ICACIÓN MÍ NIMA DE EXT INTORES 
PAR A VEHICULOS A MOTOR E CONXUNTO DE VEHÍ CULOS PAR A O 
TR ANSPORTE DE MERCANCÍ AS E  COUSAS

PMA NÚMERO ClASE

AtA 1000 kg 1 8A/34b

AtA 3500 kg 1 13A/55b

AtA 7000 kg 1 21A/113b

AtA 20000 kg 1 34A/144b

máis de 20000kg 2 34A/144b

MMA
Extintores

(2 kg)

(3 kg)

(6 kg)

(9 kg)

(9 kg)
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2. RECOMENDACIÓNS O CONDUCTOR

PAR A UNHA CONDUCIÓN SEGUR A

REVISIÓN DO VEHÍCULO ANTES DE CADA VIAXE

Comproba a documentación do conducto do vehículo e máis a da mercadorías  »
transportadas

Revisa todos os niveis (auga, aceite, líquido de frenos, etc.) e a presión e estado dos  »
neumáticos

Comproba as condicións de carga: que non se supere a carga máxima autorizada,  »
que foi estibada correctamente e que está debidamente asegurada para evitar 
desprazamentos perigosos

Comproba que o vehículo ten pasada a correspondente inspección técnica (ITV) »

ANTE A PRESENZA DE PEATÓNS

Modera a velocidade »

Conduce con moita atención »

Avisa pero non asustes »

Detén o vehículo cando sexa necesario »

ANTE A PRESENZA DE ANIMAIS

Conduce con atención »

Prevé os movementos que poidan facer »

Reduce a velocidade »
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ANEXO 4:    CARNÉ POR PUNTOS:  CANDO E CANTOS

2 puntos

Superar o límite de velocidade entre 21 e 30 Km/h• 

Non levar as luces acesas cando é preciso ou cando se usan • 
incorrectamente. 

Empregar calquera sistema de detección de radares non homologado • 
para eludir a vixianza dos axentes de tráfico

Parar ou estacionar en zonas de risco • 

3 puntos

Cambiar de sentido incumprindo as normas ou sinalizacións de tráfico• 

Empregar o teléfono móbil, auriculares ou calquera outro sistema que • 
non  permita estar atento mentres se conduce.

Non manter a distancia de seguridade• 

Non empregar os sistemas de seguridade obrigatorios• 

Superar o límite de velocidade entre 31 e 40 Km/h• 

4 puntos

Conducir cun exceso do 50% ou mais do número de prazas autorizadas • 
do vehículo, excluído o condutor

Conducir sen o permiso ou licenza correspondente• 

Guindar á vía ou arredores da mesma calquera obxecto que poida • 
producir accidentes ou incendios.

Conducir de maneira neglixente ou creando riscos para os demais• 

Circular a velocidade superior a 40 Km/h por enriba do límite fixado, • 
sempre que non supoña máis do 50%

• 
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Non deterse nun STOP, nun semáforo en vermello ou non respectar • 
a preferencia de paso.

Adiantar entorpecendo  ou poñendo en perigo a quen circula en • 
sentido contrario, aos ciclistas  ou en lugares ou circunstancias de 

visibilidade reducida.

Realizar manobras de marcM ha atrás en autoestradas ou • 
autovías

Non respectar os sinais dos axentes. Conducir cunha taxa de alcol • 
superior a 0,15 e inferior a 0,30 mg/l en aire expirado.

Aumentar a velocidade ou realizar manobras que impidan ou • 
dificulten o adiantamento.

Conducir baixo os efectos de estupefacientes, estimulantes ou • 
sustancias similares

Conducir de xeito temerario ou en sentido contrario• 

Conducir cunha taxa de alcol superior a 0,30 mg/l en aire • 
expirado

Negarse a realizar a proba de alcoholemia, estupefacientes, • 
estimulantes ou outras sustancias similares.

Conducir superando en máis do 50% o límite de velocidade • 
máxima sempre que non supoña superar polo menos 30 km/h 

devandito límite.

Exceder en máis do 50% os tempos de condución ou reducir en • 
máis do 50% os tempos de descanso

4 puntos

1.- Conducir con exceso de alcol (valores miligramo/litro
 aire espirado):
 •Superior a 0,50 mg/l (0,30 mg/l, profesionais e titulares
 de permisos de condución con menos de dous anos) ......... 6 pts.
 •Superior a 0,25 ata 0,50 mg/l (0,15 ata 0,30 mg/l
 profesionais e titulares de permisos de condución con
 menos de 2 anos) ................................................................. 4 pts.

2.- Conducir baixo os efectos de drogas ou estupefacientes .... 6 pts.

3.- Non someterse a test de alcolemia ou drogas ..................... 6 pts.

4.- Conducir de forma temeraria, en sentido contrario ou
 participar en carreiras ilegais ................................................ 6 pts.

5.- Conducir vehículos con mecanismos ou instrumentos de
	 inhibición	da	vixiancia	do	tráfico	ou	dos	sistemas	de
 detección de radar ................................................................ 6 pts.

6.- Exceder en máis do 50 % dos tempos de descanso
 establecidos na lexislación sobre transporte terrestre .......... 6 pts.

7.- Alterar o normal uso do tacógrafo ou do limitador de
 velocidade ............................................................................. 6 pts.

8.- Conducir sin a clase do permiso ou da licenza necesarios .. 4 pts.

9.- Botar a via ou nas súas inmediacións obxectos que poidan
 producir lumes, accidentes ou obstaculizar a circulación ..... 4 pts.

10.- Non respectar a prioridade de paso os sinais de stop e
 ceda o paso e os semáforos en vermello ............................. 4 pts.

11.- Facer adiantamentos indebidos ............................................ 4 pts.
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ANTE A CERCANÍ A DOS SERVIZOS DE URXENCIA

 Mira polos espellos para saber por onde se aproximan »
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(R.561/2006)
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Non deterse nun STOP, nun semáforo en vermello ou non respectar • 
a preferencia de paso.

Adiantar entorpecendo  ou poñendo en perigo a quen circula en • 
sentido contrario, aos ciclistas  ou en lugares ou circunstancias de 

visibilidade reducida.

Realizar manobras de marcM ha atrás en autoestradas ou • 
autovías

Non respectar os sinais dos axentes. Conducir cunha taxa de alcol • 
superior a 0,15 e inferior a 0,30 mg/l en aire expirado.
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Conducir cunha taxa de alcol superior a 0,30 mg/l en aire • 
expirado
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devandito límite.

Exceder en máis do 50% os tempos de condución ou reducir en • 
máis do 50% os tempos de descanso

4 puntos

12.- Adiantar poñendo en perigo ou entorpecendo a ciclistas ..... 4 pts.

13.- Efectuar un cambio de sentido en zonas prohibidas ............ 3 pts.

14.- Facer a maniobra de marcha atrás en autoestradas e
 autovías ................................................................................ 4 pts.

15.- Non respectar os sinais dos Axentes que regulan a
 circulación ............................................................................. 4 pts.

16.- Non respectar a distancia de seguridade ............................. 4 pts.

17.- Conducir utilizando manualmente o teléfono móbil,
 programando o navegador, usando cascos auriculares
 ou outros dispositivos que diminuan a atención ................... 3 pts.

18.- Non facer uso do cinturón de seguridade, sistemas de
 rentención infantil, casco e demais elementos de
 protección ............................................................................. 3 pts.

19.- Conducir co permiso suspendido ou tendo prohibido o uso
 dese vehículo ........................................................................ 4 pts.

20.- Conducir excedendo os límites de velocidade:

Límite 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Puntos

Exceso 
veloci-
dade

31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 -50 60 70 90 100 110 120 130 140 150
51 61 71 91 101 111 121 131 141 151 260 70 80 110 120 130 140 150 160 170
61 71 81 111 121 131 141 151 161 171 470 80 90 120 130 140 150 160 170 180
71 81 91 121 131 141 151 161 171 181 680 90 100 130 140 150 160 170 180 190
81 91 101 131 141 151 161 171 181 191 6
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2. RECOMENDACIÓNS O CONDUCTOR
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ANEXO 5: 

L ISTA XE DE INFR ACCIÓNS EN MATERIA DE TR ÁFICO QUE LEVAN 
ASOCIADA PENA DE PRESIDIO

velocidAde

excesos de velocidAde de máis 
de 60 km/h en v í As urbAnAs ou 
tr Avesí As e de 80 km/h non resto 
dAs estr AdAs

De 3 a 6 meses de prisión ou multa de 6 a 12 • 
meses e, no seu caso, traballos en beneficio 
da comunidade por un período de 31 a 90 
días e, en calquera caso, retirada do carné de 
conducir entre 1 e 4 anos.  

Alcol

tA xAs superiores A 0,60 en Aire 
ou 1,2 en sAngue ou conducir 
bAixo A influenciA de drogAs

De 3 a 6 meses de prisión ou multa de 6 a 12 • 
meses e, no seu caso, traballos en beneficio 
da comunidade por un período de 31 a 90 
días e, en calquera caso, retirada do carné de 
conducir entre 1 e 4 anos.  

negArse A reAlizAr As probAs
Pena de prisión de 6 a 12 meses e retirada do • 
carné ata 4 anos.

conducir sen licenzA De 3 a seis meses de prisión ou multa de 12 a • 
24 meses e traballos en prol da comunidade

cAusAr lesións
Se ademais de cometer os delitos anteriores, • 
se causan lesións, aplicarase a pena do delito 
máis grave na súa metade superior

condución temerAriA De 6 meses a 2 anos e privación do dereito de • 
conducir dende 1 a 6 anos.
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ANEXO 6: 

OS TEMPOS DE CONDUCIÓN (R .561/2006)

tempos de condución horAs/dí As

condución máximA ininterrompidA
4h e 30 minutos• 

condución máximA diAriA
9 horas• 

A condución máximA diAriA pode 
AumentArse dúAs veces á semAnA..

10 horas• 

o número máximo de dí As que 
se pode conducir de formA 
consecutivA é de...

6 días• 

condución máximA semAnAl
56 horas• 

condución máximA bisemAnAl
90 horas• 
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2. RECOMENDACIÓNS O CONDUCTOR

PAR A UNHA CONDUCIÓN SEGUR A

REVISIÓN DO VEHÍCULO ANTES DE CADA VIAXE

Comproba a documentación do conducto do vehículo e máis a da mercadorías  »
transportadas

Revisa todos os niveis (auga, aceite, líquido de frenos, etc.) e a presión e estado dos  »
neumáticos

Comproba as condicións de carga: que non se supere a carga máxima autorizada,  »
que foi estibada correctamente e que está debidamente asegurada para evitar 
desprazamentos perigosos

Comproba que o vehículo ten pasada a correspondente inspección técnica (ITV) »

ANTE A PRESENZA DE PEATÓNS

Modera a velocidade »

Conduce con moita atención »

Avisa pero non asustes »

Detén o vehículo cando sexa necesario »

ANTE A PRESENZA DE ANIMAIS

Conduce con atención »

Prevé os movementos que poidan facer »

Reduce a velocidade »
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ANEXO 7:            OS TEMPOS DE DESCANSO

TEMPOS DE DESCANSO HORAS/MINUTOS

logo de conducir 4h e 30 
minutos ininterrompidAs 
hAi que fAcer unhA pAusA 
de...

45 minutos sempre cando non tome un • 
período de descanso nese momento.

estes 45 minutos pódense 
fr AccionAr en pAusAs de...

15 minutos seguido de otro posteriormente de • 
polo menos 30 minutos

o descAnso mí nimo diArio 
normAl é de...

11 horas ininterrompidas ou en 2 períodos • 
alternativos, o primeiro de 3 horas e o 
segundo de 9 horas, en todos os casos 
ininterrompidas.

descAnso mí nimo diArio 
reducido Entre 9 e 11 horas• 

nA condución en equipo o 
perí odo mí nimo de descAnso 
diArio

9 horas no espazo de 30 horas• 

o descAnso mí nimo semAnAl 
normAl é de...

45 horas ininterrompidas• 

o descAnso semAnAl 
reducido é... 

calquera período de descanso como mínimo • 
de 24 horas ata 45 horas consecutivas.  
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ANTE A CERCANÍ A DOS SERVIZOS DE URXENCIA

 Mira polos espellos para saber por onde se aproximan »

Facilítalles o paso »

ANTE A OCUPACIÓN DA VÍ A POR VEHÍCULOS ESPECIAIS OU DE GRANDES 
DIMENSIÓNS

Presta moita atención cando os adiantes.  »

Obedece os sinais que fagan os traballadores »

Colabora para facilitar as manobras »

Facilita as entradas e saídas »

CANDO CIRCULEN VEHÍCULOS DE DÚAS RODAS

Ten precaución á hora de adiantalos »

Presta moita atención nas interseccións »

Recorda que as bicicletas teñen preferencia nos pasos de ciclistas »

ADEMAIS

Emprega o teléfono móbil unicamente co mans libres »

Durante a repostaxe apaga a radio e/ou móbil »

Emprega as luces de urxencia se existe algún perigo ao alcance »

Emprega o chaleco reflector de alta visibilidade, cando saias do vehículo e ocupes a  »
calzada ou a beiravía das vías interurbanas

Realiza os descansos necesarios, nunca inferiores aos esixidos pola normativa vixente  »
(R.561/2006)
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ANEXO 7:            OS TEMPOS DE DESCANSO

TEMPOS DE DESCANSO HORAS/MINUTOS

logo de conducir 4h e 30 
minutos ininterrompidAs 
hAi que fAcer unhA pAusA 
de...

45 minutos sempre cando non tome un • 
período de descanso nese momento.

estes 45 minutos pódense 
frAccionAr en pAusAs de...

15 minutos seguido de otro posteriormente de • 
polo menos 30 minutos

o descAnso mí nimo diArio 
normAl é de...

11 horas ininterrompidas ou en 2 períodos • 
alternativos, o primeiro de 3 horas e o 
segundo de 9 horas, en todos os casos 
ininterrompidas.

descAnso mí nimo diArio 
reducido Entre 9 e 11 horas• 

nA condución en equipo o 
perí odo mí nimo de descAnso 
diArio

9 horas no espazo de 30 horas• 

o descAnso mí nimo semAnAl 
normAl é de...

45 horas ininterrompidas• 

o descAnso semAnAl 
reducido é... 

calquera período de descanso como mínimo • 
de 24 horas ata 45 horas consecutivas.  
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ANEXO 8: 

INFR ACCIÓNS EN MATERIA DE TEMPOS DE CONDUCCIÓN E DESCANSO

EXEMPLOS

fAltAs moi grAves: 

dende 3.301€ AtA 4.600€

Exceder máis do 50% dos tempos máximos de • 
condución

Diminución superior ao 50% dos períodos de • 
descanso obrigatorios.

fAltAs grAves: 

dende 1.501€ AtA 2.000€

Exceder máis do 20% nos tempos de condución• 

Diminución superior ao 20% dos períodos de • 
descanso obrigatorios

fAltAs leves: 

dende 301€ A 400€

Exceder os tempos de condución en menos do 10%• 

Diminuír os períodos de descanso en menos do 10% • 
sobre ou tempo obrigatorio

Policía nacional                                   091• 
Garda civil de tráfico                           062• 

Información de estradas            900 123 505• 
Emerxencias                                          112• 
Bombeiros                                            080• 
Urxencias sanitarias                             061• 

ANEXO 9:       TEléfONOS DE INTERESE





FEGATRAMER
R/ Laverde Ruiz Nº 6 Baixo D.
15701 Santiago
Tlf.: 981-597500-67
Fax: 981-598620
e-mail: fegatramer@fegatramer.es

FEGATRAMER (Federación Galega de Transportes de Mercadorías), organización integrada na confederación de 
Empresarios de galicia, CEG e a Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM.

FEGATRAMER é unha entidade sen ánimo de lucro na que os seus asociados dispoñen de máis de 5.000 
copias autorizadas de autorizacións de transporte de mercadorías por estrada e empregan a proto de 10.000 
traballadores. No Comité Gallego de Transportes por Carretera (CGTC) da Xunta de Galicia, o órgano de 
representación do sector en Galicia, FEGATRAMER obstenta a maioría absoluta (70%)

ASOCIACIÓNS PROVINCIALES QUE INTEGRAN FEGATRAMER:

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE TTE. DISCRECIONAL DE 
PONTEVEDRA (ASETRANSPO)

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TTE. DISCRECIONAL DE MERCANCIAS POR 
CARRETERA DE LUGO (TRADIME)

ASOCIACIÓN CORUÑESA DE TRANSPORTES DESCRECIONALES Y 
ESPECIALES (ACOTRADES)

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE 
OURENSE (AETRANS)

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE OPERADORES DE LOGISTICA Y TRANSPORTES 
DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGENCIAS DE TRANSPORTE DE A CORUÑA 
(ATRANSA)
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