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1. Antecedentes 
 O sector do comercio, e máis concretamente o do pequeno comercio en Galicia, ten 
unha serie de peculiaridades que fan especialmente importante a elaboración de 
estudos sobre dúbidas na aplicación de plans de prevención de riscos laborais e no 
fomento da autoxestión dos devanditos plans.  
 
O comercio polo miúdo é un sector importante dentro do tecido produtivo na 
Comunidade Autónoma, xa que representa o 13% do PIB da mesma, e ten unha serie 
de características que fan que sexa un sector especialmente vulnerable aos riscos 
laborais: 
 

-Alto índice de emprendedores sen experiencia laboral previa, que descoñecen 
a necesidade de implantar un plan de prevención de riscos laborais, e autónomos 
con falta de formación especifica en prevención.  
 
-Redución dos accidentes laborais, a curto prazo a posta en marcha de plans de 
prevención de riscos laborais repercute positivamente nas entidades 
beneficiarias, xa que contribúe á redución da sinistralidade laboral e dos costes 
asociados a accidentes de traballo.  
 
-Cadro de persoal con poucos empregados, un alto índice de empresas do sector 
son autónomos, pemes e micro-pemes; onde un traballador pode desempeñar 
as funcións relativas a varios postos ou mesmo as funcións de todos os postos 
de traballo. 
 
-Variedade de lugares de traballo, dependendo do tipo de venda.  
 
-Moitos autónomos, que apenas levan a cabo medidas de seguridade, debido a 
varios factores: pouca concienciación da prevención; pouca dispoñibilidade de 
tempo; falta de preparación e de formación, etc. 
 
-Avellentamento da poboación, a adopción de hábitos saudables favorece un 
envellecemento activo. A medio e largo prazo os beneficios derivados de 
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incorporar medidas de prevención de riscos para a saúde á vida cotiá 
transcenderá non só os beneficiarios directos do proxecto se non tamén a toda 
a sociedade en xeral.  

 
É por todo isto e, en particular, pola amplitude e variedade de comercios, que as dúbidas 
máis frecuentes, son de diversa índole, como veremos ao longo deste Estudo. Neste 
documento preténdese expoñer a metodoloxía que se tratou, tanto previamente ás 
enquisas, por medio de análise e bibliografía previa, como no propio envío e deseño da 
tipoloxía das preguntas, seguido da metodoloxía empregada para as súa análise, e por 
último as conclusións e recomendacións obtidas. Todo este traballo é froito do esforzo, 
coordinación, supervisión, xestión e experiencia da Federación Gallega de Comercio e 
de Grupo Femxa, que fixeron posible, co financiamento da  Xunta, a realización deste 
Estudo. 
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2. Encadre e obxectivos.  
 
Este estudo fai unha análise do sector do pequeno comercio, en relación coa 
implantación de plans de prevención de riscos e as dúbidas máis frecuentes na súa 
implantación. Imos ver a continuación os obxectivos que se pretenden co proxecto, as 
fases e a cronoloxía no que se realizou este Estudo.  

2.1. Obxectivos principais 
 
 Desagregar a nivel xenérico as principais dúbidas en aplicación que se dan no 

sector, propor modelos de autoxestión e expor algunhas medidas prácticas que 
fomenten a adopción de medidas de prevención de riscos laborais. 
 

 Sensibilizar en materia preventiva a empresarios e a traballadores. 
 

 Reforzar as medidas preventivas establecidas pola Lei, tendo en conta as 
peculiaridades do sector (dúbidas frecuentes en aplicación de plans de 
prevención de riscos laborais, modelos de autoxestión para autónomos e 
pemes). 
 

 Introducir aos novos traballadores na cultura da empresa en PRL, de maneira 
que poidan adecuar as súas actitudes e comportamentos conforme a pautas de 
acción seguras e saudables, fomentar a autoxestión de plans de prevención de 
riscos laborais en autónomos e pemes. 
 

 Diminuír a sinistralidade laboral. 
 
Con esta acción preténdese cumprir co obxectivo concreto que é desagregar a nivel 
xenérico as principais dúbidas dos responsables da posta en marcha dos plans de 
prevención de riscos laborais. É necesario realizar un traballo de investigación previo 
para coñecer as principais dúbidas dos responsables da posta en marcha dos plans de 
prevención, e extraer conclusións que favorezan a resolución das dúbidas. 
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2.2. Fases 
 Este estudo desenvolveuse principalmente en catro fases: 
 
Fase I: Estudo de gabinete. Fase documental.  
Revisáronse e analizáronse as fontes documentais existentes, co obxectivo de obter un 
marco contextual do sector obxecto de análise e das dúbidas a resolver. Validouse un 
informe previo, denominado Estudo de Gabinete, no que se obtiveron datos previos 
necesarios para realizar a enquisa e a metodoloxía necesaria para obter os datos que 
se precisan. 
 
Fase II: Recollida de datos. 
Trátase de recoller información directa en materia de prevención de riscos procedente 
do sector. Esta fase levouse a cabo mediante as seguintes actividades: 
--Selección de empresas nas que se vai a recoller información: a Federación Gallega de 
Comercio enviou un cuestionario web a todos os seus asociados.  
As técnicas de recollida de información a empregar nestas empresas foron: 

 Realización do cuestionario por parte da persoa responsable da posta en marcha 
do plan de prevención de riscos laborais.  

--Deseño das ferramentas de recollida de información.  
En base ao estudo realizado na fase documental deseñáronse: 

 Un cuestionario web con preguntas de resposta aberta e preguntas de resposta 
pechada, por medio da ferramenta SURVIO. 

 
Fase III: Fase analítica. Análise de resultados.  
Procedeuse á análise dos datos cualitativos recolleitos procedentes do cuestionario web 
realizado. 
O método utilizado para a análise deste tipo de datos é o de categorización: 

 Recollida dos datos segundo a ferramenta deseñada. 
 Disposición dos datos. 
 Redución dos datos (Categorización): Identifícanse as categorías de significado 

relacionadas co tema de investigación. 
 Análise de datos. Clasificación de sistemas de categorías. Pódense establecer 

as categorías a priori ou ben a medida que sexan analizados os datos. Neste 
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proxecto vai adoptar unha posición mixta, baseándose no estudo previo 
realizado na fase documental e tamén na información recolleita na fase III. 

 Organización e presentación de datos (Visualización gráfica). 
 Conclusións 

 
Fase IV: Elaboración do documento final. 
Procedeuse á elaboración do documento segundo os datos recollidos, e as dúbidas 
detectadas.  
Devandito documento deberá ten os seguintes apartados:  

 Introdución. 
 Normativa de interese relacionada co estudo. 
 Metodoloxía do estudo. 
 Dúbidas habituais na posta en marcha dos plans de prevención.  
 Recomendacións. 

 

2.3. Cronoloxía aplicada ao proxecto: 
 

CALENDARIO PARA O ESTUDO ESPECÍFICO DO SECTOR PEQUENO COMERCIO, DÚBIDAS 
HABITUAIS NA POSTA EN MARCHA DE PLANS DE PRL 
    

PRINCIPAIS ACTIVIDADES ASOCIADAS AO PROXECTO 
2017 

AGO
STO 

SETE
MBRO 

OUTU
BRO 

    
ACTIVIDADE 1. FASE DOCUMENTAL. ESTUDO DE CAMPO E ESTUDO 
DE GABINETE       
ACTIVIDADE 2. RECOLLIDA DE DATOS. SELECCIÓN DE TIPO DE 
ENQUISA E REDACCIÓN DE PREGUNTAS BASE       
ACTIVIDADE 3. ENVÍO DA ENQUISA A ASOCIADOS A TRAVÉS DE 
MAIL CON ENLACE WEB       
ACTIVIDADE 4. ANÁLISE DE RESULTADOS FINAIS E REDACCIÓN DE 
CONCLUSIÓNS        
ACTIVIDADE 5. FASE FINAL: REDACCIÓN E PUBLICACIÓN WEB DO 
ESTUDO       
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3. Fase documental e bibliográfica previa. Estudo de gabinete  
 
Para poder fixar unha metodoloxía coherente de cara ao estudo, fíxose de maneira 
previa a este documento, unha análise documental intensiva, que rematou cun informe 
final que denominamos Estudo de gabinete, que se basea nas seguintes actividades:  
 

3.1. Consultas documentais 
Refírese fundamentalmente a información de carácter cuantitativo: 
-Datos estatísticos. Censos de poboación, actividade económica, etc. 
-Guías de recursos, Bases de datos. 
-Memorias e Anuarios. 
-Arquivos. Prensa, Boletíns. 
-Documentos gráficos (fotografías, vídeos, etc...). 
 

3.2. Consulta Bibliográfica 
Consultáronse diferentes tipos de bibliografía. 
-Bibliografía de carácter técnico sobre técnicas de avaliación de riscos (análises de 
contido). 
-Literatura que poida orientar sobre lexislación vixente en materia de prevención de 
riscos laborais 
 

3.3. Revisión de investigacións 
Revisáronse estudos, informes de resultados e relatorios realizados con anterioridade 
ao noso estudo e que garden certa relación con algún dos temas tratados na 
investigación. 
-Informes técnicos. 
-Estudos 
-Relatorios e conclusións de congresos. 
-Informes dos organismos nacionais e internacionais. 
 

3.4. Visitas web e foros virtuais 
Navegar por diferentes sitios web para coñecer a oferta de ferramentas e recursos 
multimedia existentes para a formación/sensibilización de adultos en PRL. 
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As fontes documentais foron: 
 Instituto nacional de Seguridade e Hixiene. Ministerio de Emprego e SS. 
 Instituto Galego de Seguridade e Saúde laboral. Xunta de Galicia, Consellería 

de Economía, Emprego e Industria.  
 Mutuas de accidentes de traballo. 
 Estudos realizados por axentes sociais.  
 Estatísticas da SS. 
 Fundación de Prevención de Riscos Laborais. 
 Webs e foros virtuais:  

o http://www.xunta.gal/prevencion-de-riscos-laborais 
o www.prevencioncastillayleon.com 
o www.ipmultimedia.es 
o www.educapeques.com 
o http://www.xunta.gal/prevencion-de-riscos-laborais/normativa 
o www.vedoque.com 
o www.educastur.es 

 
3.5. Textos consultados  
Para completar este apartado, compre dicir que consultamos os seguintes textos, 
extraídos polas vías comentadas, e que enumeramos a continuación por se resulta 
de interese consultalos: 
 Gestión de la prevencion de riesgos laborales en la PYME. Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Código de buenas prácticas preventivas en el sector comercio, englobada en el 

Plan General de Actividades Preventivas 2015, de la Secretaría de Estado de la 
SS, dependiente del Ministerio de Empleo y SS. 

 Enquisa sobre os riscos laborais no centro de traballo, realizada pola Xunta de 
Galicia, en colaboración con Mugatra 

 III Estudio de negociación colectiva sobre prevención de riesgos laborales, 
elaborada por CEIM (Confederación Empresarial de Madrid CEOE) y financiada 
por la Fundación para la prevención de riesgos laborales 

 Guía para la autoevaluación y mejora del cumplimiento de los requisitos legales 
ASEPEYO 



Estudo das dúbidas habituais na posta en marcha de plans de prevención de riscos laborais no sector do pequeno comercio galego 
 

Páxina | 12  
 

 Guía de prevención de riesgos laborales para autónomos, elaborado por FADE 
(Federación Asturiana de Empresarios) 

 Guía técnica para la integración de la prevención de riesgos laborales en el 
sistema general de gestión de la empresa, elaborado por el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo  

 Prevención de riesgos laborales en micropymes del sector comercio, elaborado 
por CEPYME Aragón, y el Gobierno de Aragón 

 Manual de prevención en riesgos laborales, Elaborado por el Gobierno de 
Canarias en colaboración con la Confederación Canaria de Empresarios 

 
Tras a fase documental, redactouse un informe final coas conclusións dos datos obtidos, 
que denominamos Estudo de gabinete, e que foi enviado á FGC para a súa validación. 
Este documento incluía as conclusións das consultas e a metodoloxía a aplicar para a 
realización da enquisa, que se reproduce no seguinte apartado. 
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4. Contido das enquisas. Importancia dos plans de 
prevención. 

 
O primeiro que queremos destacar é que para obter a medición da importancia no sector 
pequeno comercio do que implica un plan de prevención, cales son as súas principais 
características dentro do sector, e como se está a levar a cabo a posta en marcha en 
cada empresa, fixemos un estudo previo e aplicamos unha metodoloxía propia, que dota 
de contido á enquisa segundo parámetros estruturados en bloques.  
 
Un dos factores determinantes de cara a análise, era determinar cales das enquisadas 
tiñan ou non plan de prevención. Cabe destacar que houbo na mostra do sector 
empresas que carecían do devandito plan de prevención, e a idea con este estudo é, 
ademais de detectar dúbidas sobre o propio plan, tamén é determinar por que non o 
teñen, se se trata de cuestións prácticas, derivadas do descoñecemento da normativa, 
falta de recursos etc.  
 
O contido das enquisas definiuse en seis bloques para, de esta maneira, estruturar os 
parámetros que posteriormente medimos e avaliamos neste estudo, e que se recollen a 
continuación: 
 
Plans de prevención 
Como definición base, a normativa (Lei de prevención de riscos laborais, artigo 16.1) di 
que "a prevención de riscos laborais deberá integrarse no sistema xeral da empresa, 
tanto no conxunto das súas actividades como en todos os niveis xerárquicos desta a 
través da implantación e aplicación dun Plan de prevención de riscos laborais. Este Plan 
de prevención de riscos laborais deberá incluír a estrutura organizativa, as 
responsabilidades, as funcións, as prácticas, os procedementos, os procesos e os 
recursos necesarios para realizar a acción de prevención de riscos na empresa, nos 
termos que regulamentariamente se establezan. 
Os instrumentos esenciais para a xestión e aplicación do plan de prevención de riscos, 
que poderán ser levados a cabo por fases de forma programada, son a avaliación de 
riscos laborais e a planificación da actividade preventiva". 
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A avaliación de riscos será previa á planificación e consiste nun check-list que avalía os 
riscos presentes na empresa concreta, e sobre esta base, traza o plan de prevención, 
que consta de varias fases 

a. Inicial ou de preparación 
A Lei establece que debe levar a cabo inicialmente e cando se efectúen determinados 
cambios, para poder detectar os riscos que poidan existir en todos e cada un dos postos 
de traballo da empresa e que poidan afectar á seguridade e saúde dos traballadores. 
Esta avaliación é responsabilidade da Dirección da empresa, aínda que debe 
consultarse aos traballadores ou aos seus representantes sobre o método empregado 
para realizala; tendo en conta que este deberá axustarse aos riscos existentes e afondar 
nas cuestións que o requiran. Para empezar, é recomendable examinar os accidentes, 
enfermidades e demais danos derivados do traballo que acontecesen nos últimos anos 
e dos que se teña constancia. Teranse en conta sempre, na avaliación de riscos, 
aqueles que poidan afectar a traballadores especialmente sensibles como son os 
menores, as mulleres embarazadas e as persoas con discapacidade. 

b. Execución 
Deberán revisarse con especial atención: 

 As instalacións, as máquinas, os equipos, as ferramentas e os produtos 
empregados. 

 A contorna do lugar de traballo. 
 A formación do persoal e as pautas de comportamento á hora de realizar as 

tarefas. 
 A adecuación das medidas preventivas e dos controis existentes. 

En todo caso é aconsellable que periodicamente (cada 2 ou 3 anos) procédase á súa 
actualización. 

c. Rexistro documental 
Na última fase xa se concluíu a actividade no lugar de traballo, tendo que rexistrar 
documentalmente todo o observado nos diferentes postos e tarefas analizadas para 
facilitar o seguimento por quen corresponda. 
 
Contido da enquisa 
Na enquisa que se enviou aos asociados da Federación Gallega de Comercio, tívose 
en conta: 
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1. Empresas e autónomos que non dispoñan de plan de prevención, ou que se 
atopan en algunha das fases previas ao seu rexistro documental 

2. Empresas e autónomos que xa dispoñen de plans de prevención escritos e 
regulamentados 

En ambos casos avaliáronse conceptos diferentes, xa que, se ben a metodoloxía do 
estudo está encamiñada a coñecer as dúbidas máis recorrentes, no caso das empresas 
que non dispoñen de plan de prevención, pode deberse a descoñecemento, falta de 
medios, etc., e as preguntas da enquisa serán diferentes para este tipo de asociado, xa 
que non posúen as mesmas dúbidas. 
No caso das empresas que si dispoñen de plan de prevención, avaliáronse as cuestións 
máis frecuentes tanto no que a normativa se refire, como na implantación ou as relativas 
á súa adecuación ao contorno. Pódese ver a enquisa completa e as respostas en bruto 
no ANEXO I deste estudo. 
 
Tipoloxía de preguntas da enquisa  
 
A enquisa foi dividida metodoloxicamente en 6 bloques, coa finalidade de obter os datos 
definitivos que queremos avaliar. A continuación, expoñemos os indicadores para cada 
un dos bloques: 
 

I. Cuestións transversais 
A enquisa dispón dunha serie de preguntas de carácter xeral ou transversal: tres 
preguntas de resposta rápida e escrita, aberta. 
O obxecto de estas preguntas é establecer unha comparativa posterior, que sexa 
efectiva para analizar, segundo o tamaño da empresa, e o subsector da mesma, os 
parámetros que se consideren de maior interese para o estudo. 
 
II. Cuestións de carácter xeral relativas ao plan de prevención 
A finalidade con este bloque de preguntas é determinar se a empresa ten ou non 
plan de prevención, e por que non, se é o caso. Este tipo de pregunta aberta 
determinará en primeira instancia se hai dúbidas ou descoñecemento do que é o 
plan de prevención. Así mesmo, para aquelas empresas que si dispoñen de plan de 
prevención, determinarase se os riscos asociados ao mesmo están identificados no 
plan de prevención, e se algún deles non o está, por que non.  
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III. Cuestións de carácter normativo 
Unha pregunta clave, o coñecemento de quen leva o plan de prevención, e tres 
preguntas de corte normativo, para ver se as dúbidas máis comúns veñen deste 
ámbito. Trátase de preguntas de tipo pechado e de resposta única, de esta 
maneira, tanto as empresas que si dispoñen de plan como as que non, contestaron 
o que estiman mais correcto.  

 
IV. Contido/adecuación do plan de prevención 
Aínda que este bloque parece axeitado para aquelas empresas que si teñen plan 
de prevención, a intención é que todas participen e dean información acerca de 
que contido sería o apropiado en caso de telo. Así, fixéronse catro preguntas, con 
opcións a elixir (SI/NON/NS/NC) e unha de resposta aberta, relativa á necesidades 
formativa en materia de prevención, a fin de pescudar de que adoecen na materia. 

 
V. Implantación do plan de prevención 
Neste bloque tratáronse os temas relativos a como se leva a cabo o plan de 
prevención día a día. Para o caso de aquelas empresas que non dispoñen de plan 
de prevención, contestáronse igualmente as preguntas, que serán cinco, catro 
pechadas e unha aberta, relacionadas coa planificación da prevención da 
empresa. 

 
VI. Observacións 
Como último bloque, púxose a disposición do enquisado dous recadros nos que 
poden escribir as observacións que consideren de interese relativos ás dúas 
cuestións, que dependerán de si teñen ou non plan de prevención, e que serven 
para afianzar a información precisa para detectar as deficiencias informativas 
relacionadas cos sistemas de prevención da empresa. 
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5. Mostra significativa.  
 
A continuación exporemos de maneira sucinta un resumo da mostra que vai determinar 
a base do estudo: 
 

 Realización e envío da enquisa: Foi realizada sobre a base do estudo inicial 
dende final de agosto ata o 15 de setembro. Foi enviada por primeira vez aos 
asociados o día 20 de Setembro e tivo como prazo fin o 8 de outubro de 2017. 
 

 Fíxose a través do aplicativo online SURVIO (www.survio.com), que é un 
software para a creación de enquisas en liña de satisfacción do cliente, 
investigación de mercados, e estudos de opinión. No ANEXO I axúntase os 
resultados obtidos íntegros da enquisa extraídos de SURVIO. 
 

 Tipoloxía da mostra. Traballadores das empresas asociadas á Federación 
Gallega de Comercio (FGC). Debemos dicir que a FGC é a entidade mais 
representativa de Galicia do sector pequeno comercio. Devandito isto, posúe 
asociados nas distintas provincias, e ten contactos en cada unha das federacións 
provinciais de comercio, representativas da súa área. 
 

 Tipo de enquisa: Anónima, sen datos das persoas ou da empresa, agás o sector, 
e o número de traballadores. 

 
 Plataforma online: Accédese a ela a través dun enlace enviado dende a FGC 

aos seus asociados a través dun correo electrónico a cada entidade. 
 

 Dirixido a empresas principalmente pequenas e medianas, a mostra ten como 
obxectivo a realización da mesma polos representantes legais da mesma ou 
quen eles designen. A estes efectos, poderán realizar a enquisa tanto 
autónomos como empregados, ou os traballadores que cada representante 
designe para esta función. O tamaño do universo, parte dun mínimo de 415 (un 
por empresa). 
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 A mostra inicial foron 415 empresas asociadas, a maioría do subsector moda, 
seguido de tendas de decoración, e de calzado, aínda que están englobados 50 
subsectores do tecido produtivo. Mostramos a continuación a táboa cos sectores 
produtivos dos asociados: 

 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Academias y Centros Educativos

Alimentación
Alojamientos

Animales y Mascotas
Antigüedades

Arte
Artesanía

Bebidas
Calzado

Complementos y Regalos
Concesionarios

Construcción
Cuidado personal

Cultura
Dentistas
Deportes

Droguería
Electricidad

Electrodomésticos
Energías

Farmacias y Parafarmacias
Ferretería y Bricolaje

Floristería
Fotografía

Imagen y Sonido
Impresión y Artes gráficas

Informática
Jardinería

Joyería y Relojería
Juguetería

Lencería y Mercería
Librería

Limpieza y Servicio doméstico
Moda
Motos

Mueble y Decoración
Música e Instrumentos musicales

Ocio
Ópticas

Otros Servicios
Papelería

Pastelería y Panadería
Peluquerías

Prensa y Revistas
Reparación

Restaurantes
Segunda mano

Talleres mecánicos
Telefonía y Comunicación

Tintorerías
Venta a distancia e Internet Total adheridos por sector productivo
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 Mostra  
Para que sexa representativa debe escollerse unha técnica adecuada que produza 
unha mostra aleatoria axeitada. A mostra debe posuír toda a información desexada 
para ter a posibilidade de extraela, isto só se pode lograr cunha boa selección e un 
traballo moi coidadoso e de alta calidade na recollida de datos. 
Unha mostra é unha sucesión de n experimentos independentes dunha mesma 
cantidade. É importante diferenciar unha mostra de tamaño n, ou máis exactamente 
unha mostraxe de tamaño n, do resultado concreto dos n experimentos (que como 
conxunto de valores fixos, en si mesmo, non é unha mostra). O concepto de mostra 
inclúe dalgunha maneira o procedemento escollido para obter os datos (é dicir, se 
as variables aleatorias consideradas son independentes entre si, e se teñen a 
mesma distribución). 
 
A fórmula da mostra é a seguinte: 

 
Onde: 
n = O tamaño da mostra que queremos calcular 
N = Tamaño do universo de referencia 
Z = É a desviación do valor medio que aceptamos para lograr o nivel de confianza 
desexado. En función do nivel de confianza que busquemos, usaremos un valor 
determinado que vén dado pola forma que ten a distribución de Gauss. Os valor 
que queremos nesta mostra é o 95%, por tanto-Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 
e = É a marxe de erro máximo que admitimos  
p = É a proporción que esperamos atopar.  
Aplicando esta fórmula, obteremos un resultado aproximado de 43, que é o 
número óptimo para que a mostra teña carácter cuantitativo. 

 
 Índices de fiabilidade  

A marxe de erro é o intervalo no cal se espera atopar o dato que se desexa medir 
do universo elixido. O dato pode ser en xeral de dous tipos: unha media ou unha 
proporción. Neste caso utilizase unha media para o seu cálculo.  
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O nivel de confianza dunha aseveración baseada na inferencia estatística é unha 
medida da bondade da estimación realizada a partir de dados estatísticos que sirvan 
de mostraxe. Usualmente úsanse niveis de confianza para intervalos de confianza 
ou ben valores que miden a probabilidade de erros (probabilidade de rexeitar unha 
certa hipótese sabendo que esta era correcta). Empréganse nesta mostra estes 
índices a fin de medir dunha maneira máis ou menos confiable o nivel de certeza da 
mostra tratada. 
Para finalizar, mostramos unha táboa-resumo da mostra e a súa metodoloxía 
aplicada: 

 
Táboa Resumo 
METODOLOXÍA Cuantitativa 
MOSTRA Método de mostraxe aleatorio simple (MAS) 
TÉCNICA DE RECOLLIDA DE 
DATOS Enquisa online 
METODOLOXÍA DE ANÁLISE 
DE DATOS Análises estatístico 
SELECCIÓN DAS UNIDADES 
A ENQUISAR  Método de mostraxe intencional 
ÁMBITO XEOGRÁFICO DE 
ACTUACIÓN GALICIA 
POBOACIÓN OBXECTO DE 
ESTUDO 

Traballadores/as, empresarios ou autónomos de 
empresas do sector de pequeno comercio    

NÚMERO DE UNIDADES Tamaño de la mostra: 49 comercios 
UNIVERSO DE REFERENCIA 415 empresas adheridas á FGC 
MARXE DE ERRO 5,00% 
NIVEL DE CONFIANZA 95,00% 
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6. Metodoloxía de análise e indicadores 
 
Tras identificar e compoñer o contido da enquisa en función dos resultados que 
queremos obter, é importante determinar os indicadores resultantes de cara a analizar 
o obxecto do estudo, é dicir, determinar, unha vez analizada as enquisas respondidas, 
as dúbidas máis recorrentes nos plans de prevención das empresas do sector, a 
comparativa segundo o tamaño da empresa, do sector, e da existencia ou non dun plan 
propio, se ten ou non contratado servicios de prevención alleos, etc. 
 
Para tal fin, queremos neste apartado de metodoloxía de análise empregada, facer 
énfase en que non todas as empresas enquisadas teñen plan de prevención, e polo 
tanto, hai dúas mostras diferenciadas, que están moi presentes na análise posterior. 
 
Así mesmo, na enquisa non aparecen os bloques como tal, así que os indicamos a 
continuación, para cada unha das preguntas. Serviranos para entender mellor a 
estrutura metodolóxica da enquisa: 
 

  ENQUISA SOBRE OS PLANS DE PREVENCIÓN DE RISCOS 
NAS EMPRESAS DO SECTOR DO PEQUENO COMERCIO        

BLOQUE I 
Escriba o sector concreto da empresa (ex. Moda, Informática, 
etc.)   

BLOQUE I 
Escriba o número total de traballadores asalariados e/ou 
autónomos que compoñen a empresa   

BLOQUE II Posúe a empresa un plan de prevención de riscos rexistrado? SI NON NS/NC 
BLOQUE II Se a resposta anterior é non, especifique por que    

BLOQUE II 
Ten a túa empresa algunha medida de prevención para caídas 
no chan, do tipo antiescorregantes, carteis avisadores, etc.? SI NON NS/NC 

BLOQUE II 
Minimiza dalgunha maneira a empresa as consecuencias dos 
cambios de temperatura durante a xornada? SI NON NS/NC 

BLOQUE II 
Tes coñecemento de como se debe realizar unha correcta 
manipulación de cargas? SI NON NS/NC 

BLOQUE III Sabes quen é o responsable da prevención da empresa? SI NON NS/NC 

BLOQUE III 
Debe disporse dalgunha documentación de prevención de 
riscos obrigatoriamente dentro da empresa? SI NON NS/NC 

BLOQUE III 
Cres que se cumpren debidamente na túa empresa os 
requisitos legais en materia de prevención? SI NON NS/NC 

BLOQUE III Coñeces os casos legais de riscos in itinere? SI NON NS/NC 
BLOQUE IV 

Proporcionouse algunha vez aos traballadores formación en 
materia de prevención? SI NON NS/NC 
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BLOQUE IV 
Se a resposta anterior é non, cres que deberías formarte en 
algo en particular? Especifica que formación consideras que 
deberían recibir os traballadores.    

BLOQUE IV 
Tes coñecemento de si existe na empresa un plan de actuación 
fronte a emerxencias? SI NON NS/NC 

BLOQUE IV 
Coñeces o listado de riscos que están no plan de prevención 
da empresa? Se a empresa non dispón de plan, informáronche 
dos que existen? SI NON NS/NC 

BLOQUE IV 
Consideras que a prevención de riscos está firmemente 
integrada na estrutura organizativa da empresa? SI NON NS/NC 

BLOQUE V 
Lévase a cabo periodicamente a vixilancia na saúde, é dicir, o 
recoñecemento médico de empresa? SI NON NS/NC 

BLOQUE V 
As actuacións de seguimento da prevención da empresa son 
levadas a cabo por un servizo de prevención alleo? SI NON NS/NC 

BLOQUE V 
Sabes se se está a levar a cabo algún control nas condicións 
de traballo, por exemplo, as condicións de luz, climáticas, etc.? SI NON NS/NC 

BLOQUE V 
Consideras que a actividade preventiva da túa empresa está 
debidamente planificada?  SI NON NS/NC 

BLOQUE V No caso de que na anterior creas que non, especifica a causa.   

BLOQUE V 
Se se dá o caso dunha dúbida respecto á riscos laborais no 
ámbito da empresa, sabes a quen preguntar? SI NON NS/NC 

BLOQUE VI 
Para o caso de que a empresa non teña plan de prevención 
consideras que coñeces os riscos principais da empresa? SI NON NS/NC 

BLOQUE VI 
No caso de que na anterior creas que non, especifica por que 
non   

BLOQUE VI 
Para o caso de que a empresa teña plan de prevención 
consideras que está debidamente documentado? SI NON NS/NC 

BLOQUE VI 
No caso de que na anterior creas que non, especifica que botas 
en falta   

 
Devandito isto, queremos destacar os indicadores a obter para cada un dos bloques, 
que están divididos como segue: 
 

 Bloque I- Cuestións de carácter troncal- Determinar unha base comparativa xeral 
na tipoloxía de empresas: tamaño e subsector. Servirá de punto de partida para 
determinar as empresas que compoñen o estudo. 

 Bloque II- Cuestións de carácter xeral relativas en particular, ao plan de 
prevención-análise das empresas que teñen ou non plan de prevención. 
Principais coñecementos acerca de riscos do sector nos que incidir. Base 
comparativa das empresas con e sen plan. 

 Bloque III- Cuestións de carácter normativo- Detectar as principais dúbidas 
respecto á normativa aplicable ao ámbito da prevención. Conclusións se existe 
reiteración. 
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 Bloque IV- Contido/adecuación do plan de prevención- Análise comparativa 
entre as respostas obtidas de cara a avaliar os coñecementos dos riscos na súa 
empresa e tamén unha análise da percepción de información que se ten en 
materia de prevención. 

 Bloque V- Implantación do plan de prevención-análise da implantación das 
medidas de prevención na empresa e comparativa das que teñen ou non plan, 
como cuestión clave para determinar as dúbidas nas empresas que o teñen e 
nas que non. Verase que empresas contan con un Servicio de Prevención Alleo, 
ou que empresas contan con planificación en materia de prevención de riscos, e 
os principais focos de dúbidas sobre os riscos de cada empresa. 

 Bloque VI- Observacións- Análise das respostas abertas obtidas e comparativa 
(se procede) das mais reiteradas por tipoloxía de empresa e por empresas con 
ou sen plan. 
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7. Análise de resultados da enquisa e dúbidas detectadas 
7.1. Análise xeral inicial  

 
Tras a súa publicación e difusión, finalmente contestaron á enquisa un total de 49 
comercios.  
Con carácter xeral, son establecementos de diversa índole, onde destacan en maior 
número os de moda (sete de moda en xeral e tres de calzado), tres comercios de 
informática, dous de peixe por xunto. Tamén dous de electrodomésticos e dous de 
confección téxtil. As respostas case literais son as que seguen: 

 Acuicultura 
 Alimentación 
 Bazar 
 Comercio de cereais, sementes e alimentos para animais 
 Comercio do moble 
 Comercio especializado 
 Comercio do metal e electrodomésticos 
 Comercio por xunto de peixe  
 Compra venta de maquinaria agrícola 
 Confección téxtil 
 Confeitaría 
 Electrónica de consumo e mobles de cociña 
 Estudo Fotográfico 
 Fabricación de tubaxes 
 Hostalaría e restauración 
 Industria láctea  
 Informática 
 Maquinaria agrícola 
 Maquinaria industrial 
 Metalúrxica 
 Moda e moda de calzado 
 Network marketing 
 Oficinas 
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 Organización de Eventos 
 Papelería 
 Perfumaría e drogaría 
 Recambios automóbil 
 Reparación bens de consumo 
 Seguridade laboral 
 Sinalización vertical e mobiliario urbano 
 Servizos 
 Servizos de limpeza e mantemento 
 Servizos técnicos de arquitectura e construción 
 Xoguetería 
 Xoiería e reloxería 

 

Como se pode comprobar, a variedade e as tipoloxías son múltiples. Hai sectores pouco 
claros (sector oficinas, comercio especializado, ou sector servizos simplemente) ou 
outros que non existen (Network marketing, bazar), e outros que probablemente se 
engloben en outros mais amplos e viceversa. Que existan tantos sectores fan que a 
mostra sexa moi heteroxénea, e polo tanto, obteremos unha visión moito máis plural. 
As empresas das que se compón a mostra é tamén diversa, tendo un maior volume as 
empresas pequenas, de un e dous traballadores (vinte e un en total das 49 que 
conforman o total). No seguinte gráfico podemos ver o número total de traballadores 
asociados a cada empresa.  
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Destes datos obtemos o tamaño das empresas, que será determinante á hora de 
considerar as dúbidas mais frecuentes acerca dos plans de prevención. A mostra da 
que partimos é esta, un elevado número de comercios de un, dous e tres traballadores, 
supoñendo os pequenos comercios de menos de nove traballadores o 67,35% do total 
enquisado: 
Empresas de 1 a 9 traballadores 33 
Empresas de 10 a 25 traballadores 8 
Empresas de 25 traballadores ou mais 8 

 

7.2. Análise específico da existencia de plans de prevención 
 
Tal e como sinalabamos ao principio deste estudo, a mostra é diferencial segundo o 
comercio teña ou non plan de prevención. Como é lóxico, as empresas que non teñen 
plan de prevención non van ter as mesmas dúbidas que as que si o teñen. Neste caso, 
atopámonos cunha maioría de empresas que si contan con plan de prevención (un 
65,31%), fronte ao restante 34,69%, desgregados así: 

 
Cabe dicir que un dos motivos da pregunta anterior, respecto do número de 
traballadores, viña a facernos unha idea de si este dato influía en ter ou non plan de 
prevención. Pois ben, o número de empresas que non teñen ou non saben se teñen 
plan de prevención é de 17, das que , máis da metade son empresas de un e dous 

32
9

8

Ten a empresa plan de prevención?

SI NON NS/NC
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traballadores, e só tres delas teñen máis de 25 traballadores. Este dato concreto pode 
verse no seguinte cadro-resumo: 
 

Non teñen ou NS/NC 
Nº Empresas Nº traballadores por empresa 

8 1 
4 2 
2 3 
3 26-126 

 

Podemos, á vista destes datos, determinar que a maioría das empresas que non teñen 
plan de prevención son as de menos de tres traballadores.  
O 24,24% das empresas enquisadas que non o posúen ou descoñecen ter plan de 
prevención son de un traballador. Nas empresas de dous traballadores, é o 50% das 
empresas as que non teñen plan, o que é un número moi elevado. No caso das de tres 
traballadores, o 40% das empresas non dispoñen de plan de prevención ou non o saben. 
Só tres empresas de máis de tres traballadores, das 23 dese tamaño que compoñen a 
mostra, descoñecen ter plan. Nestes tres casos non negaron telo, senón que 
contestaron non ter coñecemento da existencia do mesmo. 
Se o desagregamos por subsectores, temos que os comercios que non dispoñen de 
plan de prevención son os dos seguintes sectores concretos: 

 Alimentación 
 Confección téxtil 
 Comercio de electrodomésticos 
 Electrónica de consumo e mobles de cociña 
 Estudo Fotográfico 
 Moda 
 Oficinas 
 Papelería 
 Perfumaría e drogaría 
 Servizos técnicos de arquitectura e construción 
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No caso dos subsectores que descoñecen ter plan de prevención, son os que seguen: 
 Comercio especializado 
 Compra-venta de maquinaria agrícola 
 Industrias lácteas 
 Moda 
 Network marketing 
 Venta polo miúdo de calzado 

 
Con estes datos podemos ver que tipoloxía de pequeno comercio é a que adoece 
principalmente dun plan de prevención, e cal o descoñece: as pequenas tendas de 
alimentación, de electrodomésticos, e de maquinaria agrícola, algunha de moda, e de 
lácteos, así como outras sen concretar  (comercio especializado, network marketing).  

7.3. Análise desagregado por bloques 
 
Acabamos de analizar nos apartados anteriores a base comparativa xeral, e vimos así 
mesmo o tamaño das empresas e os diferentes sectores. Tamén queda analizado con 
este a tipoloxía de empresas en relación aos plans de prevención existentes, tanto por 
sectores como por tamaño da empresa. 
 
Imos pois a analizar as cuestións dos diferentes bloques, en función das respostas 
obtidas: 
 
BLOQUE II:  
 
Neste bloque de preguntas, se pretendeu establecer os coñecementos máis básicos 
acerca de riscos do sector nos que incidir.  Fixéronse preguntas relativas a perigos mais 
comúns en oficinas, que viñan sendo as ergonómicas, ambientais, manipulacións de 
cargas e caídas. Polo tanto, as cuestións ían encamiñadas a detectar o coñecemento 
das sinalizacións, das temperaturas que se debían de rexistrar no comercio e, en 
particular, para este sector, como se manipulan correctamente as cargas.  
 
Os resultados obtidos son os que sinalamos a continuación: 
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- Máis da metade dos enquisados non coñecen (en menor medida) ou ben non 
teñen ningún tipo de medida de prevención fronte a caídas (o 51.02%) 

- O 61,22% dos comercios tentan minimizar dalgunha maneira as consecuencias 
dos cambios de temperatura durante a xornada 

- O 77,55% dos enquisados saben como se debe realizar unha correcta 
manipulación de cargas 

Temos polo tanto, un principal foco de descoñecemento ou de dúbidas, que está posto 
no que a caídas se refire, aínda que se refire máis ás medidas de prevención 
existentes que ao coñecemento da súa existencia e aplicación.  
 
Os datos completos están no seguinte cadro-resumo, e de maneira máis visual, na 
seguinte gráfica: 
 

 SI NON  NS/NC 
Ten medidas de prevención ante caídas? 21 24 4 
Minimiza os cambios de temperatura? 30 15 4 
Como se debe realizar unha correcta 
manipulación de cargas? 38 5 6 

 

 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SI

NON

NS/NC

Respostas do Bloque II

Ten medidas de prevencion ante caídas?
Minimiza os cambios de temperatura?
Como se debe realizar unha correcta manipulación de cargas?
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BLOQUE III 
 
Este grupo de preguntas refírese en particular á normativa aplicable á prevención. 
Historicamente, no ámbito da prevención, este é o punto que xera máis dúbidas, polo 
descoñecemento que conleva en moitos casos as prerrogativas estritamente legais. 
Neste bloque centrámonos en particular en cuestións relativas a: 
 

a. O coñecemento de quen é o responsable da prevención na empresa. A maioría 
dos enquisados saben perfectamente quen leva a materia de prevención da 
empresa. Tan só tres comercios afirman descoñecelo, e outros catro non saben 
ou non queren contestar. 

 
b. A documentación da que se debe dispor na empresa. Aínda que algo menos que 

na pregunta anterior, o 77,5 % dos enquisados saben que documentación debe 
estar presenten no comercio en materia de prevención. 
 

c. Se cres que se cumpren na túa empresa as normas de prevención. Debemos 
destacar aquí que se trata dunha pregunta de opinión e, polo tanto, moito mais 
subxectiva que o resto. O motivo de facela así é que, de esta maneira, pódese 
determinar, en certa medida, o índice de comprensión de importancia da materia 
no pequeno comercio. Atopámonos, tras a realización da enquisa, con que tan 
só o 10,20% da mostra nega que se cumpran totalmente, e o 12,24% di que non 
o sabe. A porcentaxe de enquisados que di que na súa empresa se cumpre a 
normativa relativa en prevención é idéntica á anterior (relativa a se o comercio 
ten a documentación dispoñible) polo que podemos establecer unha 

6,12%

85,71%

8,16%

NON SABE QUEN É O
RESPONSABLE DO

PLAN
SI SABE QUEN É O
RESPONSABLE DO

PLAN
NS/NC

Responsables dos plans de prevención
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comparativa combinada destas dúas cuestións (nas que as respostas son moi 
semellantes) tal e como se pode comprobar: 

 

d. O coñecemento dos riscos in itinere determina se os comercios coñecen todos 
os riscos e a normativa, con a súa terminoloxía particular, incluídos termos cos 
que están menos familiarizados. Mais da metade dos enquisados (53,06%) 
descoñece o significado deste termo, ou non sabe ou non contesta a esta 
cuestión. Tan só o 46,94% restante recoñece saber que significa. Esta é a 
cuestión que ten a maior porcentaxe de descoñecemento por parte dos 
comercios enquisados. 

 

18,37%

77,55%

4,08%

10,20%

77,55%

12,24%

NON SI NS/NC

Comparativa xeral de coñecemento da 
documentación e o cumprimento das 

normas de prevención

Documentación Cumprimento legal

46,94%53,06%

Coñecemento dos riscos in itinere

SI NON e NS/NC
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BLOQUE IV 
 
Este grupo de preguntas refírese ao contido e a adecuación do plan de prevención de 
cada empresa. Coas respostas obtidas podemos ver unha análise da percepción de 
información que se ten en materia de prevención. As cinco preguntas realizadas neste 
bloque van encamiñadas a obter datos relativos a formación, ao plan de actuación fronte 
a emerxencias, e, en particular ao coñecemento sobre os riscos existentes no plan (se 
o teñen, e se non o teñen, en xeral, se coñecen ou lles informaron de cales son os riscos 
fundamentais).  
 
No tema de formación, compre dicir que só 6 das 49 enquisadas responderon que nunca 
recibiron formación en materia de prevención, e ningunha delas mostrou interese nunha 
formación en particular, xa que na enquisa se daba a opción de propor algún tipo de 
formación de interese, pero ningunha das empresas respondeu a esta pregunta aberta. 
Desagregando por conceptos, os datos relativos á formación son os seguintes: 

 
 
Por outro lado, fíxose una pregunta para avaliar o coñecemento do plan de actuación 
fronte emerxencias que ten o comercio e, aínda que un 55% dos enquisados si o 
coñecían, hai un elevado porcentaxe de comercios que o descoñecen (28,57%), ou que 
non se pronuncian ao respecto (16,33%). 
 

79,59%

12,24%
8,16%

Fixeron formación en prevención

SI NON NS/NC
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As seguintes cuestións deste bloque teñen que ver co coñecemento dos riscos no seu 
lugar de traballo, tanto nas empresas con plan de prevención como as que non o teñen. 
Como nos parece un factor clave, se cada empresa dispón ou non dun plan de 
prevención á hora de contestar a esta cuestión, imos desagregalo entre aqueles 
comercios con plan e comercios sen el: 
 

 
 
Como se pode observar nestes datos, as empresas que dispoñen de plan de prevención 
teñen na súa maioría (87,5%) mais coñecemento dos riscos que as que non o teñen 
(41,18%). Así mesmo, nas empresas que teñen plan de prevención hai menos dúbidas 
(respostas NS/NC) que nas que non o teñen (25.53% fronte ao 3.13%). 
 
Acerca dos riscos e do seu coñecemento, a pregunta seguinte determina se a empresa 
está concienciada e integra estes factores no seu día a día. Unha elevada porcentaxe 
(61,22%) cre que a prevención si que está integrada na súa cultura empresarial, e un 
18,37% non contesta a esta cuestión. Tan só o 20,41% dos enquisados cren que non. 
 

NON SI NS/NC
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3,13%

35,29%
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BLOQUE V:  
 
Este bloque contén cuestións relativas á implantación do plan de prevención e das 
medidas de prevención establecidas na empresa. Tamén se fixeron preguntas 
relacionadas cos Servizos de Prevención Alleos, e tamén coñeceremos que empresas 
contan con planificación en materia de prevención de riscos. 
 
O primeiro tema a tratar é o da vixilancia da saúde, entendida como un todo colectivo, 
pero que tentamos clarificar ante as empresas, reducíndoo ao recoñecemento médico 
da empresa, para que sexa mais doado de comprender. O 69,39% dos comercios 
enquisados alegan ter recoñecemento médico anual, mentres que un 24,48% non o 
teñen. O resto non se pronuncia ao respecto. 
 
No que a Servicios de Prevención Alleos se refire (SPA), a maioría contan cun servizo 
externo que regula esta materia, un 67,35%. A cifra de comercios que non dispoñen de 
SPA é de un 30,61%. Un número moi elevado destes últimos, mais da metade destes 
comercios que non contan cos servizos dun SPA (o 53,33%), son empresas de un só 
traballador, e tan só o 15,15% das empresas que si teñen SPA son de un traballador. 
 
As condicións de traballo na empresa, segundo os enquisados, son as axeitadas. O 
63,27% cre que se están a controlar as condicións de luz e acondicionamento climático 
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no comercio de maneira axeitada. O 6,12% non se pronuncia ao respecto, e o restante 
30,61% cre que non se están a levar a cabo os controis idóneos neste campo. 
 
A continuación podemos ver unha táboa comparativa das tres cuestións anteriores, na 
que apreciamos como se asemellan as respostas nos tres casos, tanto no que a 
recoñecemento médico se refire, como á existencia de SPA na empresa, como no 
relativo ás condicións luminosas e de calidade e temperatura do aire: 

 
 
Tras estas cuestións, na enquisa se plantexaban dous cuestións mais, referidas tanto 
no que respecta á implantación do plan de prevención (se existe) como á persoa 
responsable do mesmo. 
 
En resposta á cuestión de se consideras que a actividade preventiva da túa empresa 
está debidamente planificada, a resposta maioritaria (cunha alta porcentaxe, 69,39%) é 
que si. Compre destacar que aínda que a pregunta relativa á planificación era aberta, e 
podíase expor por que non se consideraba que estaba ben planificada, ningún comercio 
respondeu a este aspecto. 
 
Esta porcentaxe é aínda maior na seguinte pregunta, respecto o coñecemento de sabes 
a quen preguntar sobre riscos laborais na túa empresa, un 83.67% coñece quen é e non 
dubida neste respecto. Aquí os datos son bastante esclarecedores no que a dúbidas 

69,39% 67,35% 63,27%

24,49%
30,61% 30,61%

6,12% 2,04% 6,12%
Recoñecemento SPA Condicións

Táboa Comparativa 
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xeradas se refire: apenas hai. A cuestión relativa a persoa a cargo dos riscos, está 
intimamente ligada coa pregunta do Bloque III, sobre quen é o responsable do plan de 
prevención da empresa e, como se pode observar, os datos son case idénticos (o 
83,67% cren que coñecen a persoa a cargo dos riscos, e o 85,71 % saben quen é o 
responsable do plan de prevención do comercio, sendo unha das cuestións que menos 
dúbidas xeran). 
 
Os datos finais destas dúas últimas cuestións do Bloque V son os que seguen: 
 

 
BLOQUE VI: 
 
Este último grupo de cuestións está encamiñada, mais que a obter unha porcentaxe, a 
obter información que poida ser aplicable ao respecto dos plans de prevención. As 
cuestións, son as mesmas, pero para os que si teñen plan e para os que non o teñen, 
son as seguintes: 
 
Para o caso de que a empresa NON TEÑA plan de prevención, consideras que coñeces 
os riscos principais da empresa? Se a resposta é non, especifica por que 
Para o caso de que a empresa TEÑA plan de prevención, consideras que está 
debidamente documentado? Se a resposta é non, especifica por que 
 

69,39%
18,37%

12,24%

Cres que existe planificación 
da prevención?

SI NON NS/NC

83,67%

14,29%
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Tan só dous comercios responderon á primeira pregunta, e foi porque ambos teñen plan 
de prevención, e a deixaron en branco. A explicación que ofrecen é que ambos din que 
si teñen plan de prevención nas observacións. Na segunda ninguén respondeu con 
observacións. Estas preguntas non cumpriron con a intención inicial, que era coñecer 
de primeira man que botaban en falta nos plans de prevención. 
 
A gráfica de respostas destas dúas cuestións, de maneira comparativa, é a seguinte: 

 

51,02%

8,16%

36,73%

4,08%

71,43%

6,12% 22,45%

SI NON NS/NC En branco

Está debidamente documentado/coñeces os 
riscos da empresa?
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7.4. Principais dúbidas detectadas  
 
Seguindo a metodoloxía empregada para a elaboración do estudo, as dúbidas 
agrupáronse en catro aspectos fundamentais: dúbidas xerais, dúbidas acerca de 
normativa aplicable, dúbidas sobre o contido do plan de prevención e dúbidas sobre a 
implantación do mesmo.  
 
As dúbidas xerais, sobre as cuestións cotiás, son as relacionadas coas medidas de 
prevención ante caídas, as de temperatura ou sobre a manipulación de cargas.  
A maioría dos enquisados non amosa demasiadas dúbidas ao respecto, xa que todas 
elas son o día a día dos riscos do sector, e supoñen un coñecemento básico e xeral das 
medidas de prevención a observar cando se está nun comercio. Sen lugar a dúbidas 
son os movementos do corpo, tanto sen esforzo físico coma o debido ao resultado do 
esforzo físico, as causas máis predominantes nos accidentes de traballo do sector. 
Outras causas que tamén destacan son a perda de control de máquinas, transporte ou 
ferramenta, e os escorregamentos ou tropezos con caída. Cabe destacar que as lesións 
consecuencia dos accidentes de traballo no comercio ao retallo, foron principalmente 
dislocacións, escordaduras e torceduras, e feridas e lesión superficiais. É importante 
que se coñezan os riscos, e os carteis e a manipulación de maneira axeitada para non 
ter sinistralidade. 
 
As dúbidas sobre normativa aplicable son as máis frecuentes, xa que se trata dun 
aspecto técnico que esixe coñecementos especializados, e aínda posuíndo eses 
coñecementos é necesario manterse actualizado/a e informado/a, xa que a normativa 
actualízase e cambia cada certo tempo. Neste caso, en particular as dúbidas respecto 
aos casos de accidente in itinere amosan o descoñecemento dos comercios neste 
aspecto. Non teñen tantas dúbidas no que a documentación e cumprimento da 
normativa, xa que ten connotacións máis prácticas, e poden ser asimiladas no día a día. 
Con todo, este tipo de dúbidas deben ser paliadas mediante accións formativas, xa que 
poden dar lugar a sancións (se non se aplican as medidas obrigatorias) ou a un aumento 
dos accidentes se non se poñen en marcha os plans de prevención correspondentes. 
No caso de traballadores autónomos, pode ser especialmente gravoso formarse 
adicionalmente en cuestións normativas, xa que moitos descoñecen a normativa que se 
lles aplica, e non dispoñen de tempo ou medios para formarse e autoxestionarse en 
materia de prevención de riscos laborais.  
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As dúbidas sobre o contido do plan de prevención están intimamente relacionadas coas 
dúbidas sobre normativa, xa que os contidos mínimos están recollidos nesta. Pero 
danse casos nos que coñecendo a normativa aplicable, aprécianse dúbidas sobre o 
contido exacto do plan de prevención.  
Así, na enquisa pode verse un amplo descoñecemento do plan de actuación fronte a 
emerxencias. Tamén que as empresas que dispoñen de plan de prevención teñen na 
súa maioría (87,5%) mais coñecemento dos riscos que as que non o teñen (41,18%). 
Esto nos da unha idea que que estas dúbidas son concretas e, aínda que non son tan 
elevadas en porcentaxe como as dúbidas de tipo normativo, si que establecen dúbidas 
de contido dos plans de prevención, aínda que na enquisa se responda afirmativamente 
a que a prevención si está integrada na cultura empresarial. 
 
O último bloque de dúbidas está referido á implantación dos plans de prevención. Estas 
dúbidas son máis puntuais, e non se dan en todas as enquisadas, xa que moitas delas 
contan cun SPA que os acompaña en aconsella na materia, en particular a maioría non 
dubidan acerca do recoñecemento médico de empresa, pero si con respecto á 
planificación da prevención na empresa. Moitas delas saben quen é o responsable do 
plan, aínda que non cren que a planificación de prevención no comercio sexa moi 
exhaustiva Este tipo de dúbidas poden dar lugar a incumprimentos de normativa, 
sancións e accidentes por malas praxis na posta en marcha do plan de prevención.  
   DÚBIDAS XERAIS DE PREVENCIÓN DE RISCOS NO PEQUENO COMERCIO 

 
As dúbidas xerais que se tiveron en conta para as elaborar as cuestións, son sobre 
materias básicas que afectan nas actividades cotiás dos traballadores do pequeno 
comercio. Así, contémplase temática relativa a caídas, sinalización específica, 
manipulación de cargas e manipulación e control da temperatura no pequeno comercio. 
Este bloque non é o que debera xerar maiores dúbidas, xa que é o día a día do sector. 
A parte de caídas, obtivo un ratio de respostas afirmativas sobre o coñecemento e 
posesión de medidas de prevención para caídas dun 49%. Non é moi elevado dende o 
punto de vista do coñecemento, pero a pregunta tiña tamén parte de posesión de carteis 
ou anuncios avisadores e, en moitos casos, estes non existen no pequeno comercio.  
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O 61,2%, con todo, cre que a empresa minimiza as consecuencias dos cambios de 
temperatura, aínda que hai unha elevada porcentaxe de enquisados que responden que 
non saben.  
Por último, un amplo 77.6% coñece a normativa do movemento de cargas e 
manipulación das mesmas. Non é o apartado que máis dúbidas xera, nin moito menos, 
pero debe terse en conta que é un dos riscos máis usuais do pequeno comercio. 

  DÚBIDAS SOBRE NORMATIVA APLICABLE 
 

A principal dúbida detectada neste estudo dentro do bloque de normativa aplicable está 
referida aos riscos in itinere. Un 44.9% dos participantes no estudo manifestan non 
coñecer os casos legais de riscos in itinere. Sumando a esta porcentaxe o 8.2% de 
participantes que contestaron Non Sabe ou Non Contesta, temos un 53,1% de 
participantes que non coñecen os riscos in itinere. Dado que é un dos principais riscos 
ao que se atopan expostos os traballadores do sector, maniféstase como un concepto 
no que é necesario realizar actuacións de información etc.  
 
O 14.3% dos participantes manifesta descoñecer quen é a persoa encargada de dar 
resposta ás dúbidas de prevención de riscos laborais, no caso de producirse. É 
importante comunicar aos traballadores quen é a persoa responsable do plan de 
prevención de riscos, xa que no caso de ter dúbidas, esta será a persoa que deberá dar 
resposta as mesmas. Esta dúbida da lugar a que outras dúbidas relativas á implantación 
do plan de riscos queden sen resposta. Resulta imporante fomentar a prevención de 
riscos laborais no seo da empresa e involucrar a todos os traballadores, non só ao 
responsable de implantar o plan.  
 
Un 10.2% dos participantes manifesta que cree que na súa empresa non se cumpren 
correctamente os requisitos legais en materia de prevención. Esta porcentaxe elévase 
ao 22.4% se temos en conta tamén as persoas que contestaron Non Sabe ou Non 
Contesta. Esta opinión dos participantes pode deberse a dúas cuestións, poder ser que 
a empresa non cumpra coas obrigas en materia de prevención, ou tamén poder ser que, 
debido a unha mala comunicación, os traballadores descoñezan o plan de prevención. 
 
Outra dúbida similar do bloque normativo está referida a obrigatoriedade de dispor de 
documentación de riscos laborais dentro da empresa. Un 18.4% dos participantes cree 
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que a empresa non está obrigada a dispor desta documentación. Neste caso, este 
descoñecemento pode deberse tanto a empresas nas que non se fan plans de 
prevención de riscos laborais, coma por falta de comunicación entre o responsable do 
plan e os demais traballadores.  
 

 
  DÚBIDAS SOBRE O CONTIDO DO PLAN 

 
A principal dúbida deste bloque está referida a existencia de plan de xestión de 
emerxencias dentro do plan de prevención de riscos laborais da empresa. Un 28.6% 
dos participantes no estudo manifestan descoñecer a existencia deste plan na súa 
empresa. Se temos en conta os participantes que responderon Non Sabe ou Non 
Contesta a porcentaxe elévase ao 44.9%. Este descoñecemento pode deberse a 
inexistencia do plan ou á non comunicación do mesmo aos traballadores. É de vital 
importancia comunicar o plan de xestión de emerxencia aos traballadores, xa que en 
caso de emerxencia é importante coñecer as actuacións a levar a cabo e que cousas 
deben evitarse.  
 
Respecto a os contidos do plan de prevención de riscos, un 12.2% dos participantes 
manifesta que nunca recibiu formación en prevención de riscos. Esta porcentaxe é do 
20.4% do total dos participantes, tendo en conta as respostas de Non Sabe ou Non 
Contesta. A meirande parte das dúbidas recollidas neste estudo son causa directa da 
falla de formación e información aos traballadores.  
 
No caso de empresas que non teñen un plan de prevención de riscos laborais, o 36.7% 
dos participantes manifesta non coñecer os principais riscos laborais aos que se atopa 
exposto na súa empresa. Este descoñecemento pode deberse tanto a que as empresas 
non fixeron o análise de riscos laborais, ou que unha vez feito ese análise non foi 
trasladado correctamente aos traballadores.  

 
 DÚBIDAS SOBRE A IMPLANTACIÓN DE PLANS DE PREVENCIÓN DE 

RISCOS LABORAIS. 
 

Un 42.95% dos participantes manifesta que no seu lugar de traballo non dispoñen de 
medidas de prevención para caídas no chan, sendo este un dos principais riscos aos 
que fan fronte os traballadores do sector comercio, resulta importante concienciar sobre 
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a importancia de previr este tipo de risco. Se a esta porcentaxe lle engadimos o 8.2% 
de participantes que contestaron Non Sabe ou Non contesta, temos que o 51.1% de 
participantes no estudo manifesta que na súa empresa non se toman medidas de 
prevención para caídas no chan. Sendo este o principal risco ao que se enfrontan os 
traballadores do sector é importante concienciar da importancia de evitar caídas. 
 
Outra dúbida relevante no estudo está referida aos plans de actuación fronte a 
emerxencias. Un 28.6% dos participantes manifesta non ter coñecemento de si este 
plan de actuación existe na súa empresa. Trátase dunha cuestión preocupante, xa que 
en caso de emerxencia é necesario actuar con rapidez e con coñecemento das accións 
a levar a cabo. Polo tanto, este descoñecemento pode dar lugar a situacións de grande 
perigo para os traballadores ante unha eventual emerxencia.  
 
Un 30.6% dos participantes manifestan descoñecer se na empresa na que traballan se 
están a levar a cabo controis nas condicións de traballo, tales como condicións de luz, 
climáticas, etc. Asegurar un ambiente de traballo saudable é responsabilidade da 
empresa. Unhas condicións pouco saudables supoñen un maior risco de padecer 
enfermidades laborais, baixas por enfermidade, etc.  
 
Unha elevada porcentaxe de enquisados manifesta que coñece a correcta elevación de 
cargas (o 77,55%). Dado o sector, están moi a cotío en situacións de carga de obxectos, 
polo que teñen coñecementos da forma de facelo, xa que o contrario pode supor 
enfermidades profesionais, unhas das mais comúns do sector. En teoría, pódese 
manipular en condicións óptimas ata un máximo de 25 quilogramos. Este límite depende 
de diversos factores tales como a altura á que se manipula, a proximidade ao corpo da 
carga, se se necesita realizar un xiro de tronco, o tipo de agarre da carga, a frecuencia 
de manipulación e os condicionantes individuais, entre outros. Poderíase, mediante un 
estudo ergonómico do posto de traballo, analizar eses factores, xa que axudaría a 
optimizar o seu sistema de traballo, a fin de evitar os riscos derivados dunha incorrecta 
manipulación de cargas. 
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8. Conclusións e recomendacións  
 
Recomendación segundo o tamaño da empresa. A autoxestión dos autónomos. 
 
Atopámonos cun sector de actividade onde a maioría das empresas son micro pemes, 
é dicir, dispoñen de poucos traballadores, e en moitas delas o único traballador é o 
propio empresario, que traballa como autónomo. Esta característica do pequeno 
comercio non exime a dito sector das súas obrigacións en materia de prevención de 
riscos laborais. No caso dos comercios enquisados, o 26,53% eran empresas de un 
traballador, e o 67,35% de menos de dez traballadores.  
 
Os traballadores por conta propia ou autónomos teñen que cumprir coa normativa de 
Prevención de Riscos Laborais, tal e como se recolle no Estatuto do Traballador 
Autónomo: os traballadores autónomos deben cumprir coas obrigacións en materia de 
seguridade e saúde laboral que a lei ou os contratos que teñan presentes lles impoñan, 
así como seguir as normas de carácter colectivo derivadas do lugar de prestación de 
servicios. Porén, cando o autónomo posúe traballadores asalariados ao seu cargo, ten 
as mesmas obrigas que calquera outro empresario, independentemente da súa forma 
xurídica.  
 
A autoxestión da prevención nas empresas, cando se é autónomo, pódese facer a través 
dun conxunto de actividades e medidas adoptadas en todas as fases da actividade da 
empresa, co fin de garantir a seguridade e saúde dos seus traballadores, ou o que é o 
mesmo, a eliminación dos riscos, antes de que estes poidan chegar a materializarse. A 
prevención debe nacer no mesmo momento do deseño do proxecto empresarial, e 
prolongarse durante toda a vida e actividade da empresa. 
 
Pódese facer unha avaliación de riscos, que é un documento que ten como obxectivo 
identificar e avaliar os riscos existentes no centro de traballo e en cada posto para 
adoptar medidas que eviten ou reduzan os mesmos. 
 
Debe avaliarse o conxunto das condicións de traballo existentes ou previstas en todos 
e cada un dos postos de traballo, entre outros: 
 As características dos locais de traballo. 
 As instalacións. 
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 Os equipos de traballo existentes. 
 Os axentes químicos, físicos e biolóxicos presentes ou empregados no traballo. 
 A propia organización e ordenación do traballo na medida na que inflúan na 

magnitude dos riscos. 
 A posibilidade de que o traballador que ocupe o posto de traballo sexa 

especialmente sensible, polas súas características persoais ou estado biolóxico 
coñecido, a algunha de ditas condicións. 

 
Recomendacións en canto a normativa: 
 
Este bloque foi o que máis dúbidas xerou. A nosa recomendación principal é a formación 
neste ámbito, e tamén asumir os roles necesarios para que se leve a cabo, é dicir, non 
só coñecela senón facela propia, como unha parte fundamental na empresa. 
 
Queremos facer un pequeno resumo, a modo recordatorio, do cumprimento do deber 
da prevención de riscos, xa que todas as empresas están obrigadas a levar a cabo a 
actividade preventiva conforme a algunha das modalidades seguintes: 
 
a) Asunción por parte do empresario. O empresario poderá desenvolver persoalmente 
a actividade de prevención, con excepción das actividades relativas á vixilancia da 
saúde dos traballadores, cando: 
•  Sexa unha empresa de menos de seis traballadores (moi común no sector do pequeno 
comercio) 
• As actividades desenvolvidas na empresa non estean incluídas no anexo I do 
Regulamento dos Servicios de Prevención. 
• Desenvolva de forma habitual a súa actividade profesional no centro de traballo. 
• Teña a capacidade correspondente para desempeñar as funcións preventivas que vai 
a desenvolver. 
 
Todas as actividades preventivas non asumidas persoalmente polo empresario, deberá 
asumilas mediante o recurso dalgunha das restantes modalidades de organización 
preventiva. 
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b) Designación de traballadores. O empresario designará a un ou a varios traballadores 
para ocuparse da actividade preventiva na empresa. Os traballadores designados teñen 
que ter a capacidade correspondente ás funcións a realizar. 
 
Aquelas actividades preventivas nas que para a súa realización non resulte suficiente a 
designación de un ou varios traballadores, deberán ser desenvolvidas a través de un ou 
máis servizos de prevención propios ou alleos. 
Non será obrigatoria a designación de traballadores cando o empresario: 
• Asuma persoalmente a actividade preventiva. 
• Recorra a un servizo de prevención propio. 
• Recorra a un servizo de prevención alleo. 
 
c) Servizo de prevención propio. O empresario deberá constituír un servizo de 
prevención propio cando: 
• Sexan empresas que conten con máis de 500 traballadores (non é o caso do sector 
do pequeno comercio) 
• Que, tratándose de empresas de entre 250 e 500 traballadores, desenvolvan algunha 
das actividades incluídas no Anexo I do RD. 39/1997. 
• Que, tratándose de empresas non incluídas nos apartados anteriores, así o decida a 
autoridade laboral en función do nivel de perigo da actividade desenvolvida ou da 
frecuencia ou gravidade da sinistralidade na empresa, salvo que opte polo concerto 
cunha entidade especializada allea á empresa. 
 
d) Servizos de prevención alleos. O empresario deberá recorrer a un ou varios servizos 
de prevención alleos, que colaborarán entre si cando sexa necesario, cando: 
• A designación de un ou varios traballadores sexa insuficiente para a realización da 
actividade de prevención e non concorran as circunstancias que determinan a obriga de 
constituír un servizo de prevención propio. 
• Nos casos nos que o empresario deba constituír un servizo de prevención propio e 
opte polo concerto cunha entidade especializada allea á empresa. 
• Que se produza unha asunción parcial da actividade preventiva. 
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e) Servizos de prevención mancomunados. Poderán constituírse servizos de prevención 
mancomunados entre aquelas empresas que desenvolvan simultaneamente actividades 
nun mesmo centro de traballo, edificio ou centro comercial. 
Así mesmo, poderá igualmente constituírse un servizo de prevención mancomunado 
entre aquelas empresas pertencentes a un mesmo sector produtivo ou grupo 
empresarial, ou que desenvolvan a súa actividade nun polígono industrial ou área 
xeográfica limitada. 
 
Queremos tamén facer un especial recordatorio aos riscos in itinere, xa que foi a 
cuestión que máis dúbidas xeraba ao respecto, e facer unha serie de recomendacións 
xerais para evitar este risco: 
 
As causas dun accidente in itinere (ou que se sofre ao ir ou volver do lugar de traballo) 
ou en misión (o do traxecto que se realiza para o cumprimento dunha misión ou no 
desempeño da mesma dentro da xornada laboral), poden ser diversas: derivados de 
fallos técnicos do vehículo, factores atmosféricos, factores asociados ao deseño ou ao 
estado da vía pública, fallos humanos como problemas físicos, psíquicos, estados 
psicofísicos transitorios, exceso ou falta de experiencia respecto ao vehículo ou a vía, 
condutas que interfiren a condución, distraccións, etc. Inclúe os accidentes que ocorren 
no camiño de ida ou volta, que non teñan interrupcións entre o traballo e o accidente, e 
que sexan no itinerario habitual. Pode ser a pé ou en calquera tipo de vehículo, 
propiedade do traballador, da empresa, ou en transporte público. 
 
Os consellos e recomendacións que facemos son os seguintes: 
 

- Respecta os límites de velocidade máxima establecidos segundo o tipo de vía 
pola que circulas e respecta todos os sinais de circulación e as indicacións dos 
axentes de tráfico. 

- Non uses o teléfono móbil, usa o mans libres e respecta a distancia de 
seguridade. 

- Respecta os sinais de tráfico e toma sempre as precaucións necesarias. Sal con 
tempo suficiente. 

- Se es motociclista, utiliza o casco, e lembra que é obrigatorio. 
- Cumpre coa normativa respecto das Inspeccións Técnicas de Vehículos (ITV). 
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- Comproba de forma regular o funcionamento axeitado dos dispositivos de 
sinalización do vehículo, así como o estado dos freos, pneumáticos (que deben 
ter a presión correcta e o debuxo con profundidade nas rodas para evacuar a 
auga da choiva), a batería, o nivel do anticonxelante e as escabullas dos 
limpaparabrisas, o claxon, etc. Iso, ademais das postas a punto recomendadas. 

 
Recomendacións en torno á planificación da actividade preventiva 
 
A actividade preventiva non só é o plan de prevención. Aínda que a enquisa avaliaba os 
plans de prevención no pequeno comercio e as dúbidas máis frecuentes, cabe destacar 
tamén que existe unha tarefa previa, que é a planificación da actividade preventiva.  
 
Como recomendación, esta avaliación realizarase con carácter xeral ó comezo da 
actividade de empresa, tendo en conta a natureza desta. A partir da avaliación de riscos 
inicial, realizaranse unha serie de avaliacións posteriores coa periodicidade que 
determine a empresa, e sempre deberán volver a avaliarse aqueles postos que puideran 
verse afectados por: 
 
 A introdución de novos equipos de traballo, tecnoloxías ou sustancias químicas. 
 A modificación no acondicionamento dos lugares de traballo. 
 O cambio nas condiciones de traballo. 
 A incorporación de traballadores para os que as súas características persoais 

coñecidas fágano especialmente sensible ás condicións do posto. 
 Cando se produzan danos á saúde dos traballadores. 
 
A avaliación de riscos ten que quedar documentada, e sempre debe reflexar para cada 
posto de traballo os seguintes datos: 
 
 Identificación do posto de traballo. 
 Os riscos existentes.  
 A relación nominal de traballadores afectados. 
 O resultado da avaliación e as medidas preventivas pertinentes. 
 Os criterios da avaliación, así como os métodos de análise e medición empregados. 
  



Estudo das dúbidas habituais na posta en marcha de plans de prevención de riscos laborais no sector do pequeno comercio galego 
 

Páxina | 48  
 

Se como resultado da avaliación de riscos dedúcese que o risco non é tolerable, é 
preciso tomar as medidas necesarias para eliminalo ou reducilo, mediante medidas 
preventivas de deseño, organizativas, de protección colectiva, de protección individual, 
ou de formación e información aos traballadores. Ao conxunto destas medidas se lle 
chama Plan de prevención (onde van quedar reflexadas todas as medidas a adoptar, 
establecendo prioridades segundo a importancia do risco, e planificando a data de 
realización desas accións, así como a persoa responsable das mesmas.) 
 
Recomendacións acerca do contido dun plan de prevención de riscos laborais 
 
O Plan de Prevención de Riscos Laborais é un documento que mostra como se debe 
implantar a actividade preventiva na empresa, e deberá incluír a estrutura organizativa, 
as responsabilidades, as funcións, as prácticas, os procedementos, os procesos e os 
recursos necesarios para realizar a acción de prevención de riscos na empresa. 
 
O Plan de Prevención terá que reflexarse nun documento, que se conservará e estará 
a disposición da autoridade laboral, das autoridades sanitarias e dos representantes dos 
traballadores, e incluirá, segundo a dimensión e características da empresa, os 
seguintes elementos:  
 
 A identificación da empresa, da súa actividade produtiva, o número e características 

dos centros de traballo e o número de traballadores e as súas características con 
relevancia na Prevención de Riscos Laborais.  

 A estrutura organizativa da empresa, identificando as funcións e responsabilidades 
que asume cada un dos seus niveis xerárquicos e as respectivas vías de 
comunicación entre eles, en relación coa Prevención de Riscos Laborais. 

 A organización da produción en canto á identificación dos distintos procesos 
técnicos, as prácticas e os procedementos organizativos existentes na empresa, en 
relación coa Prevención de Riscos Laborais.  

 A organización da prevención na empresa, indicando a modalidade preventiva 
elixida e os órganos de representación existentes.  

 A política, os obxectivos e metas que en materia preventiva pretende alcanzar a 
empresa, así como os recursos humanos, técnicos, materiais e económicos dos que 
vai dispoñer ó efecto. 
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Os instrumentos esenciais para a xestión e aplicación do plan de prevención de riscos, 
que poderán ser levados a cabo por fases de forma programada, son a avaliación de 
riscos laborais e a planificación da actividade preventiva, descritos anteriormente. 
 
¿Quen debe facer o Plan de prevención? Todo empresario que teña polo menos un 
traballador por conta allea. 
¿Quen pode facer o Plan de prevención?  
 O empresario no caso de que teña menos de 6 traballadores (moi frecuente no 

pequeno comercio) 
 Servizos de prevención (propios ou alleos) 
No caso de empresas de menos de 10 traballadores e dedicadas a unha actividade 
pouco perigosa, e no suposto de que o empresario asumise a xestión preventiva, este 
podería realizar o Plan de Prevención, e no seu caso, establecer medidas preventivas, 
tendo que posuír unha formación mínima cunha duración non inferior ás 30 horas. 
Tamén é imprescindible que o empresario desenvolva de forma habitual súa actividade 
no centro de traballo. 
 
O empresario pode asumir as especialidades de Seguridade no Traballo, Hixiene 
Industrial, Ergonomía e Psicosocioloxía pero a Vixilancia da Saúde dos traballadores 
deberá concertala cunha entidade especializada ou cun Servizo de Prevención Alleo. 
(SPA). 
 
Toda esta información non soe estar en poder de tódolos traballadores. É tarefa do 
empresario actualizar e informar aos traballadores, da maneira que crea convinte para 
así xerar medidas comúns, ter outros puntos de vista, e sobre todo, para evitar riscos 
que, de non comentalos e poñelos por escrito, non serían considerados. A difusión e 
posta en coñecemento do plan é fundamental para evitar accidentes. 
 
Recomendacións sobre a implantación do plan de prevención 
 
Aquí queremos facer recomendacións particulares relativa ás situacións derivadas da 
enquisa, tanto caídas, como  manipulación de cargas, como a temperatura, que son tres 
das cuestións plantexadas na enquisa que xeraban algunha dúbida: 
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1. Caídas de persoas ao mesmo nivel e a distinto nivel e caídas de obxectos: 
 
As caídas ao mesmo e a distinto nivel son dous dos accidentes que se producen con 
máis frecuencia nos pequenos comercios debido a despistes, exceso de confianza, 
desorde, restos de alimentos ou líquidos no chan, etc. As caídas de obxectos por 
manipulación: son aquelas que se producen cando un obxecto manexado por un 
traballador (como unha caixa) precipítase ao chan. Algunhas das consecuencias son:  
Hematomas; Escordaduras; Fracturas de osos, Lesións nos pés ou nas mans 
 
Factores de risco: 
• Caixas e carros abandonados en lugares de paso. 
• Cables atravesando lugares de paso.  
• Falta de orde e limpeza. 
• Uso de cadeiras, papeleiras, etc., para fines indebidos.  
• Escaleiras de man en mal estado.  
• Baldosas soltas, bordes de moqueta levantados, etc.  
• Chans fregados ou encerados que non están correctamente sinalizados.   
• Caixóns abertos. 
• Portas de cristal sen sinalizar. 
• Mobles mal fixados á parede ou ao chan.  
• Subxección deficiente das cargas que se trasladan ou das ferramentas de 
traballo. 
• Desorde nas mesas e nos outros mobles do centro de traballo, con obxectos e 
residuos fóra do seu sitio.  
• Presenza de ferramentas cortantes (como tesoiras ou cutters) fóra do seu lugar 
habitual.  
 
As medidas preventivas recomendadas son as seguintes: 
 

 Manter as zonas de tránsito libres de obstáculos, como caixas, cables, etc. 
 Respectar os sinais de chan mollado. 
 Comprobar o estado das escaleiras de man e fixalas mediante elementos de 

seguridade antes de subirse a elas. 
 Colocarse mirando cara ás escaleiras ao subir, baixar e, en xeral, traballar nelas.  



Estudo das dúbidas habituais na posta en marcha de plans de prevención de riscos laborais no sector do pequeno comercio galego 
 

Páxina | 51  
 

 Non intentar coller obxectos que queden fora do teu alcance e utilizar a escaleira 
adecuada para cada traballo e altura.  

 Non utilizar cadeiras, mesas, papeleiras, etc., como escaleiras, sobre todo se 
teñen rodas.   

 Se se derrama algo no chan, limpalo de inmediato.  
 Non circular apresuradamente nin cunha carga que quite visión.  
 Procurar manter sempre unha man libre, para poder suxeitarte con ela se 

esvaras, tropezas, etc.  
 Suxeitar os obxectos para trasladalos de forma firme e pegados ao corpo, sobre 

todo aqueles de maiores dimensións. 
 Evitar almacenar obxectos pesados en lugares onde resulte complicado 

alcanzalos.  
 Se un armario ou estante cae, retirarse e non intentar paralo. 
 Encher os caixóns de abaixo a arriba e de atrás cara adiante. Ademais, os 

elementos máis pesados colocaranse sempre nos caixóns inferiores.  
 Gardar os obxectos cortantes ou punzantes (cutter, tesoiras, chinchetas, etc.) 

nos lugares destinados para tal fin.  
 Non manipular ferramentas de traballo cosas mans molladas. 
 Empregar luvas adecuadas para o uso de ferramentas cortantes.  
 Manter en orde as mesas de traballo e os demais mobles, cos accesorios 

ordenados e recollidos.  
 Recoller os residuos cortantes, como envases e embalaxes rotos, e depositalos 

en lugares adecuados.  
 No caso de traballar con máquinas que teñen elementos móbiles cortantes, 

como cortadoras ou picadoras, limpalas con coidado e coa axuda dun cepillo e 
de luvas homologadas. 

 Non retirar as proteccións nin anular os dispositivos de seguridade das máquinas 
que teñan elementos móbiles. 

 Utilizar cada ferramenta exclusivamente para a función para a que foi deseñada. 
Por exemplo, usar os coitelos so para cortar e non para outros fins, coma abrir 
un bote.  
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2. Manipulación manual de cargas 
 
Entre as tarefas do pequeno comercio  é  habitual que o traballador teña que manipular 
diversas cargas (por exemplo, caixas con mercadoría). Cada vez que se levanta ou 
traslada unha carga, sobre todo se ten unha masa elevada, pódese poñer en risco a 
saúde dos traballadores, especialmente se o fan de forma inadecuada.. As 
consecuencias poden ser dolores e lesións lumbares, sobreesforzos, fatiga, etc.  
 
Factores de risco:  

 Manipulación de cargas demasiado pesadas. 
 Movementos e posturas incorrectas ao levantar cargas.  
 Posturas incorrectas ao trasladar unha carga dun lugar a outro.  

 
Medidas preventivas recomendadas para a correcta manipulación de cargas: 
 

 Evitar mover obxectos que superen os 25 quilos. As mulleres e traballadores 
máis novos non deberían mover máis de 15 quilos. 

 No momento de manipular cargas máis pesadas, pedir axuda. 
 Empregar, sempre que sexa posible, carros ou outros medios mecánicos para 

manipular as cargas máis pesadas. 
 Ao recoller unha carga que está no chan, separar lixeiramente os pes, flexionar 

os xeonllos, inclinar o lombo lixeiramente cara diante, mantendo a columna recta, 
e recoller a carga o máis preto posible do corpo, estirando as pernas e mantendo 
a columna recta.  

 Trasladar a carga pegada ao corpo, para que o seu centro de gravidade quede 
o máis próximo posible ao teu e, así, lograr un maior equilibrio. 

 Agarrar fortemente as cargas, utilizando as palmas das mans e os dedos, e 
manter os brazos pegados ao corpo, para que sexa este o que soporte o peso.  

 
3. Exposición a temperaturas  

 
As condicións climáticas dun lugar de traballo deben proporcionarlle aos traballadores 
unha sensación de benestar, xa que a exposición a temperaturas demasiado frías ou 
demasiado quentes poden implicar riscos para a súa saúde. 



Estudo das dúbidas habituais na posta en marcha de plans de prevención de riscos laborais no sector do pequeno comercio galego 
 

Páxina | 53  
 

 
Resulta doado que se encontre nunha situación deste tipo, o persoal que traballa en 
establecementos con salas frigoríficas (como froiterías, carnicerías, peixarías, etc.) ou 
en locais con equipos de calor potentes (como panaderías ou tendas con comida 
preparada). As consecuencias dunha mala climatización do entorno laboral son: 
Esgotamento; Calafríos; Hipotermia; Conxelación; Sequidade nos ollos e mucosas; 
Constipados; Estrés térmico; Golpes de calor; Síncopes por calor; Deshidratación; Suor 
e afeccións na pel, como erupcións... 
 
Factores de risco:  

 Uso de equipos de refrixeración, como salas frigoríficas. 
 Uso de equipos de calor (como fornos) en espazos de traballo pechados.  
 Uso de sistemas de aire acondicionado ou climatización de forma inadecuada.  

 
Medidas preventivas recomendadas para evitar riscos: 
 

 Manter as estancias de traballo a unha temperatura entre 23 y 26 graos en verán, 
e de entre 20 e 24 graos en inverno.  

 No caso de  traballar con salas frigoríficas, facer descansos periódicos.   
 Instalar sistemas nas salas frigoríficas que permitan abrilas dende dentro e sinais 

luminosos que advirtan fóra da presencia de persoas no seu interior.  
 Ao entrar en salas frigoríficas, facelo con prendas de abrigo adecuadas, 

cubrecabezas, calzado e guantes illantes ou calquera outra protección 
necesaria.  

 Instalar termómetros para controlar a temperatura. 
 Uso de roupa adecuada á estación e á temperatura que haxa no comercio.  
 Beber auga de forma abundante, sobre todo nas épocas de máis calor.  
 Evitar que partes do corpo sen protección entren en contacto con superficies que 

estean a menos de - 7º C, mediante luvas ou os equipos necesarios.  
Queremos finalizar este bloque de recomendacións facendo un chamamento aos 
empresarios do sector, para que se actualicen e se impliquen nesta materia, xa que 
pode evitar riscos innecesarios. A formación na materia, a actualización en canto á 
normativa, a implantación de medidas de prevención, e contar con apoio dun SPA para 
calquera dúbida ao respecto, poden axudar a prever calquera accidente cotiá.  
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ANEXO I- ENQUISA  
 Neste Anexo inclúense os datos recollidos na enquisa realizada pola Federación 
Gallega de Comercio aos pequenos comercios dende o 20 de setembro ata o 8 de 
outubro, e os resultados detallados, tal e como se extraen do apartado de informes do 
aplicativo web 
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