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1. Antecedentes

A irrupción das novas tecnoloxías no mundo laboral durante os últimos anos trae tras de si novos riscos laborais 
asociados á utilización destas tecnoloxías. Por iso, faise necesario coñecer cal é o grao de coñecemento no 
sector con respecto a este tipo de riscos, e aportar solucións e medidas preventivas fronte as incidencias e 
riscos mais frecuentes que afectan aos traballadores no sector.

O comercio de proximidade 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 peculiaridades que fan especialmente importante 
a elaboración de estudos sobre riscos específicos do sector, ergonómicos e psicosociais, asociados a utilización 
das novas tecnoloxías (NNTT), como, por exemplo:

- Alto índice de emprendedores sen experiencia laboral previa, que descoñecen este tipo de riscos laborais, 
e autónomos con falta de formación especifica en prevención. 

- 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, e a problemática que supón a adaptación desta poboación á utilización 
das novas tecnoloxías nunha forma segura e saudable.

Con este Estudo preténdese desagregar a nivel xenérico os principais riscos laborais, tanto ergonómicos 
como psicosociais, asociados á utilización das NNTT no sector, detectando o grao de coñecemento actual 
por parte dos traballadores, e cales son as incidencias máis frecuentes asociadas a estes riscos, aportando, 
en función desta información, medidas preventivas de utilidade para o sector. Compre destacar o carácter 
innovador deste estudo (dado que o tratamento destes novos riscos ligados ás NNTT non se fixera anteriormente 
no sector), así como o seu encaixe nos obxectivos e liñas estratéxicas da Estratexia galega de seguridade 
e saúde no traballo 2017-2020 como, por exemplo: 

- Liña 5.2 Promover a mellora do estudo e da investigación de enfermidades profesionais, así como a 
detección e comunicación destas.
- Liña 5.3 Promover unha vixilancia da saúde máis eficiente.
- Liña 6.4 Sensibilización, promoción e incentivación da seguridade e saúde no traballo.
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Neste documento vaise expoñer a metodoloxía 
que se tratou, tanto previamente á realización de 
enquisas, por medio de análise e bibliografía previa, 
como no propio envío e deseño da tipoloxía das 
preguntas da enquisa, 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.

2. Encadre e obxectivos 

Este estudo fai unha análise do sector do comercio de proximidade en Galicia, en relación coa utilización 
das novas tecnoloxías (NNTT) e os riscos que poden afectar á seguridade e saúde dos/das traballadores/
as. A continuación expóñense os obxectivos que se pretenden acadar, as fases e a cronoloxía na que se 
realizou este Estudo.
 
 2.1. Obxectivos principais

• Desagregar a nivel xenérico os principais riscos laborais, tanto ergonómicos como psicosociais, asociados 
á utilización das NNTT no sector, detectando o grao de coñecemento actual por parte dos/das traballadores/as.

• Detectar cales son as incidencias máis frecuentes asociadas a estes riscos no sector, aportando medidas 
preventivas de utilidade.

• Sensibilizar en materia preventiva a empresarios/as e a traballadores/as.

• Reforzar as medidas preventivas establecidas pola Lei, tendo en conta as peculiaridades do sector 
(novos riscos ergonómicos e riscos psicosociais que xorden nos últimos anos coa introdución das NNTT).

• 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, especialmente en 
canto á utilización das NNTT no traballo.

• Diminuír a sinistralidade laboral.

É necesario realizar un traballo de investigación previo para coñecer os principais riscos ligados ás NNTT 
aos que se enfrontan a diario os/as traballadores/as do sector do comercio de proximidade, tendo en conta 
as actividades máis habituais ligadas ao uso das NNTT, que estes realizan.
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2.2. Fases
Este estudo desenvolveuse principalmente en catro fases:

Fase I: Estudo de gabinete. Fase documental. 
Trátase de revisar e analizar as fontes documentais existentes, co obxectivo de obter un marco contextual 
do sector e o análise dos riscos asociados as NNTT máis utilizadas neste.

Fase II: Recollida de datos.
Trátase de recoller información directa procedente do sector, en materia de riscos laborais ligados ás NNTT. 
Esta fase vaise levar a cabo mediante as seguintes actividades:

• Deseño das ferramentas de recollida de información. 
En base ao estudo realizado na fase documental deseñouse un cuestionario web con preguntas de resposta 
aberta e preguntas de resposta pechada, por medio da ferramenta SURVIO.

• Traballo de campo. 
A técnica de recollida de información a empregar pola Federación Galega de Comercio fíxose por dunha 
dobre vía:

o Por un lado, enviouse un acceso web aos seus asociados coa enquisa deseñada en formato on-line, 
para que a difundan entre empresarios e traballadores do sector de toda Galicia.
o Por outro lado, aproveitouse a celebración doutros eventos no marco deste proxecto (xornadas de 
sensibilización en PRL), que tiveron lugar nas 4 provincias galegas, para que os empresarios e traballadores 
asistentes cubriran esta enquisa de forma presencial.

En total conseguíronse un total de 46 enquisas cubertas a nivel autonómico.
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Fase III: Fase analítica. Análise de resultados. 
Procedeuse á análise dos datos cualitativos recolleitos procedentes das enquisas cubertas.
O método utilizado para a análise deste tipo de datos foi o de categorización:

• Recollida dos datos segundo a ferramenta deseñada (enquisa).

• 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 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).

• Extraer conclusións. Comparáronse os resultados cos estudos documentais previos. 

Fase IV: Elaboración do documento final.
Procedeuse á elaboración do documento final segundo os datos recollidos. 
Procurouse que o documento contase, alo menos, cos seguintes apartados: 

• Introdución.
 
• Metodoloxía do estudo. 

• Principais riscos ergonómicos e psicosociais asociados ás NNTT no comercio de proximidade.

• Impacto actual das NNTT sobre a seguridade e a saúde dos traballadores no comercio de proximidade.
  
• Recomendacións e medidas preventivas no uso das NNTT no comercio de proximidade.
 
• Bibliografía e webgrafía.

O documento final foi difundido entre as entidades asociadas á Federación Galega de Comercio, e se encontra 
dispoñible na súa páxina web.
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2.3. Cronoloxía aplicada ao proxecto:

Calendario para o Estudo: As novas tecnoloxías e os seus efectos sobre a seguridade e a saúde no comercio 
de proximidade:

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 como: 

• Datos estatísticos. Censos de poboación, actividade económica... 

• Guías de recursos, Bases de datos. 

• Memorias e Anuarios. 

• Arquivos. Prensa, Boletíns. 

• Documentos gráficos (fotografías, vídeos, etc...). 

3.2. Consulta Bibliográfica.
Consultaranse diferentes tipos de bibliografía. 

• Bibliografía de carácter técnico sobre técnicas de avaliación de riscos (análises de contido).

 

Meses ActividadesFases

I

II

III

IV

Maio     Xuño      Xulio     Agosto     Septembro     Outubro
Revisión e análise das fontes 
documentais existentes

Análise dos riscos asociados as 
NNTT presentes no comercio de 
proximidade

Elaboración da enquisa sobre riscos 
asociados ás NNTT no comercio de 
proximidade

Traballo de campo

Categorización dos resultados da 
enquisa

Conclusións e medidas preventivas 
asociadas

Elaboración do documento final e 
difusión do mesmo
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• Literatura que poida orientar sobre lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais.  

3.3. Revisión de investigacións. 
Trátase de revisar 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.
Trátase de navegar por diferentes sitios web para coñecer a oferta de ferramentas e recursos multimedia 
existentes para a formación/sensibilización de adultos en PRL. As Fontes documentais previas a considerar 
son: 

• 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 Estatal para a Prevención de Riscos Laborais.
 
• Webs e foros virtuais. Exemplos:  

 o https://www.preving.com/prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-uso-de-tecnologias-de-comunica-
cion-tecnoestres/ 
 o https://www.quironprevencion.com/blogs/es/prevenidos/peligrosas-adicciones-nuevas-tecnologias 
ohttps://prl.ceoe.es/ 
ohttps://prevencionar.com/ 
ohttp://www.seguridad-laboral.es/prevencion/otros/las-nuevas-tecnologias-claves-para-el-descen-
so-de-la-siniestralidad-laboral 
ohttp://www.xunta.gal/prevencion-de-riscos-laborais 
owww.prevencioncastillayleon.com 
ohttp://www.xunta.gal/prevencion-de-riscos-laborais/normativa 
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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:

• Incidencia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la seguridad y salud de 
los trabajadores. Realizado pola Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT-CEC (2019). Financiado 
pola Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

• Nuevas Tecnologías y Nuevos Riesgos Laborales. Realizado pola Confederación de Empresarios de 
Jaén (CEJ). Financiado pola Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

• Código de buenas prácticas preventivas en el sector comercio, englobada no Plan General de Actividades 
Preventivas 2015, da Secretaría de Estado da SS, dependente do Ministerio de Empleo e 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) e financiada pola Fundación para la prevención de riesgos laborales.

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

• Prevención de riesgos laborales en micropymes del sector comercio, elaborado por CEPYME Aragón, 
e o Gobierno de Aragón.

• Manual de prevención en riesgos laborales, Elaborado polo Gobierno de Canarias en colaboración ca 
Confederación Canaria de Empresarios.

Tras a fase documental, redactouse un informe final coas conclusións dos datos obtidos, o denominado Estudo 
de gabinete, que foi validado pola Federación Galega de Comercio. Este documento incluía as conclusións das 
consultas e a metodoloxía a aplicar para a realización da enquisa, que se explica no seguinte apartado.
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4. Contido das enquisas. Principais riscos asociados á utilización das NNTT.

Partindo da información obtida no estudo de gabinete previo sobre os riscos laborais asociados á utilización 
das novas tecnoloxías (NNTT) que máis poden afectar ou estar presentes no sector do comercio de proximidade, 
aplicouse unha metodoloxía propia, que dota de contido á enquisa segundo parámetros estruturados en bloques.

En primeiro lugar, tratouse de recoller información que reflexe o grao de coñecemento dos/das empresarios/
as e traballadores/as do comercio galego de proximidade sobre esta tipoloxía de riscos, tanto ergonómicos 
como psicosociais que, como consecuencia dos avances tecnolóxicos e a rápida evolución das costumes 
sociais, introducíronse nos últimos anos no ámbito laboral.
Outra parte da enquisa ten que ver cos efectos sobre a saúde, a detección de enfermidades profesionais, e 
a sinistralidade laboral ligada a este tipo de riscos, para facernos unha idea de como pode estar afectando 
unha incorrecta utilización das NNTT na seguridade e na saúde das persoas que traballan neste sector. 
Con esta información, pódense determinar certas medidas preventivas de utilidade.

Tamén tratouse de recompilar información sobre a formación recibida en seguridade e saúde laboral con 
respecto a estes novos riscos.

O contido das enquisas definiuse en cinco bloques para, de esta maneira, estruturar os parámetros que 
posteriormente medimos e avaliamos neste estudo, e que se recollen a continuación:

As NNTT no comercio galego de proximidade
Na actualidade, vemos unha progresiva introdución de novas tecnoloxías (NNTT) en moitos sectores produtivos, 
tanto no sector servicios como no sector industrial ou de produción, así como en case tódalas de áreas funcionais 
da empresa. Cando falamos de novas tecnoloxías é necesario aclarar que estas non son sinónimo de informática, 
senón que fan referencia a avances tecnolóxicos, ao desenvolvemento destas, a programas, aplicacións, etc. Por 
iso tamén é importante destacar os aspectos positivos que as NNTT aportan na seguridade, especialmente 
coas melloras na transmisión da comunicación. Moitas profesións con alto risco de sinistralidade laboral están 
a reducir o número de accidentes, posto que as NNTT favorecen que os profesionais estén máis informados 
e, sobre todo, máis formados.
No que corresponde ás NNTT no comercio de proximidade, falamos especialmente de sistemas tecnolóxicos 
como:

• o tratamento de datos, imaxes e voz, 
• o arquivo e recuperación de documentos, 
• o correo electrónico, 
• a xestión integrada de bases de datos, 
• as redes locais (intranet) e as redes internacionais (internet),
• os dispositivos móbiles, 
• e os puntos de venda electrónicos, entre outras.
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Se falamos de riscos psicosociais, un dos trastornos máis frecuentes, ligado á utilización das NNTT no 
traballo, é o chamado tecnoestrés (e as súas variantes: tecnoansiedade, tecnoadicción e tecnofatiga). Estes 
trastornos poden vir motivados pola falta de adaptación ás novas formas de traballo, ou ben pola dependencia 
absoluta de estas NNTT, pasando pola fatiga mental e o cansazo asociado ao abuso das TIC (tecnoloxías da 
información e da comunicación) no traballo e fora del. Por exemplo, a utilización do correo electrónico é un 
dos principais causantes de estres no traballo, acentuado nos últimos tempos coa chegada dos smartphones e 
tabletas, que prolongan o seu uso incluso fora do horario de traballo. A dificultade para desconectar do traballo 

pode agravar tanto la sensación de abafo e malestar, como as conductas aditivas. Segundo a Organización 
Mundial da Saúde, unha de cada catro persoas sufre trastornos de conducta relacionados coas tecnoloxías 
da información e da comunicación.

Se falamos de riscos ergonómicos e físicos en xeral, son comúns os que teñen que ver coa informática, 
que se derivan fundamentalmente do uso da pantalla de visualización de datos (por exemplo: fatiga visual, 
problemas posturais, radiacións, alteracións dermatolóxicas, etc.), e os que teñen que ver coas telecomunicacións, 
que estas se basean nas radiofrecuencias, que son radiacións non ionizantes (por exemplo: riscos eléctricos, 
queimaduras, descargas electrostáticas, etc.)

Contido da enquisa e tipoloxía de preguntas

A enquisa foi dividida metodoloxicamente en cinco 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, para coñecer os seguintes aspectos:

1. O subsector de actividade dentro do comercio de proximidade
2. O tamaño da empresa segundo os traballadores/as que a compoñen (autónomos/as ou contratados/as)
3. A existencia ou non de plan de prevención na empresa.

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. No caso das empresas 
que dispoñen de plan de prevención, avaliouse si este contempla, 
explicitamente ou de maneira indirecta, cuestións e medidas 
ligadas aos riscos laborais derivados da utilización das NNTT.
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II. Cuestións relativas aos riscos laborais asociados ás NNTT
A finalidade con este bloque de preguntas é determinar o grao de coñecemento dos/das empresarios/as e 
traballadores/as do comercio galego de proximidade sobre esta tipoloxía de riscos. Trátase de preguntas 
de tipo pechado, con opcións a elixir, sobre diferentes factores de risco, tanto ergonómicos como psicosociais, 
que revelarán se os traballadores os coñecen, e se os teñen en conta no seu día a día.

III. Cuestións relativas a sinistralidade e afeccións comúns 
Trátase de coñecer o grao de sinistralidade no sector provocada pola utilización das NNTT, e as principais 
afeccións e incidentes que afectan á saúde dos traballadores na actualidade. Trátase de preguntas de 
tipo pechado e de resposta única, tamén de resposta aberta. 

IV. Formación en seguridade e saúde no sector
Este bloque ten que ver coa formación e a información recibida polos traballadores do sector no que 
corresponde ao ámbito de estudo. Así, fixéronse tres preguntas, con opcións a elixir (SI/NON/NS/NC), 
relativas á formación e a información existente no sector, e ás necesidades formativas en materia de prevención 
de riscos laborais que teñen que ver co uso das NNTT.

V. Observacións
Como último bloque, púxose a disposición das persoas enquisadas un recadro no que poden escribir as 
observacións que consideren de interese relativas á utilización das NNTT e as TIC na súa empresa, e que 
serven para afianzar a información precisa para detectar posibles deficiencias informativas relacionadas 
coa seguridade e a saúde neste ámbito.

Pódese ver a enquisa completa e as respostas en bruto no ANEXO I deste estudo.

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 finais de maio ata o 31 
de xullo de 2019. Foi enviada por primeira vez aos asociados o día 19 de agosto e tivo como prazo fin o 15 
de setembro de 2019.

 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 do comercio de proximidade. 
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 concreto, e o número 
de traballadores.
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 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).

 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:
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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. 
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:
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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, o grao de coñecemento dos/das empresarios/as e traballadores/as do 
comercio galego de proximidade sobre os riscos ligados á utilización das NNTT, a comparativa segundo o tamaño 
da empresa e do sector concreto, as incidencias máis frecuentes asociadas a estes riscos no sector, 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.

A enquisa componse de 14 preguntas. Así mesmo, na enquisa non aparecen os bloques como tal. A continuación, 
expóñense os distintos bloques e as preguntas que conteñen, o que nos serve para entender mellor a estrutura 
metodolóxica da enquisa:

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 do comercio de proximidade
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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BLOQUE I 1. Escriba o sector concreto da súa empresa (ex. Moda, Alimentación, Informática, etc.):
RESPOSTA ABERTA
2. Escriba o número total de traballadores/as asalariados/as ou autónomos/as que compoñen a 
empresa:
RESPOSTA ABERTA
3. Posúe a súa empresa dun Plan de Prevención rexistrado?
Non

 Si
 NS/NC

4. En caso afirmativo, sabe se o Plan de Prevención contempla cuestións e medidas ligadas aos 
riscos laborais derivados da utilización das Novas Tecnoloxías? (exemplo: equipos informáticos, 
internet, teléfono móbil, correo electrónico, WhatsApp e similares, dispositivos electrónicos, etc.)

 Non
 Si
 NS/NC

BLOQUE II 5. Con que frecuencia utiliza vostede as Novas Tecnoloxías no traballo (equipos informáticos, 
internet, teléfono móbil, correo electrónico, WhatsApp e similares, dispositivos electrónicos, etc.)

 Nunca ou case nunca.
 As veces, só se é estritamente necesario.
 Frecuentemente, aínda que non se me dan moi ben.
 Frecuentemente, estou familiarizado con elas.
 Sempre ou case sempre, son imprescindibles para o negocio.
 NS/NC

6. Cando utiliza unha pantalla de visualización de datos no traballo (ordenador, teléfono móbil, 
tableta,..), toma algún tipo de precaución ou establece limitacións no seu uso?

 Nunca ou case nunca. Non considero que sexa unha actividade perigosa para a miña saúde.
 As veces. Coñezo algúns dos seus riscos, pero non acostumo a tomar medidas.
 Frecuentemente. Procuro controlar o tempo e a forma correcta de utilización destes dispositivos.
 NS/NC.

7. Cando utiliza algún tipo de pequena maquinaria ou aparato electrónico no traballo, toma algún 
tipo de precaución ou establece limitacións no seu uso?

 Nunca ou case nunca. Non considero que sexa unha actividade perigosa para a miña saúde.
 As veces. Coñezo algúns dos seus riscos, pero non acostumo a tomar medidas.
 Frecuentemente. Procuro controlar o modo correcto de mantemento e utilización destes 

aparatos.
 NS/NC

8. Como clasificaría vostede o nivel de risco asociado á utilización das Novas Tecnoloxías no 
traballo (equipos informáticos, internet, teléfono móbil, correo electrónico, WhatsApp e similares, 
dispositivos electrónicos, etc.), segundo os seguintes tipos de afeccións na saúde?
Problemas posturais:

 Risco Baixo
 Risco Medio
 Risco Alto

Fatiga visual:
 Risco Baixo
 Risco Medio
 Risco Alto

Radiacións:
 Risco Baixo
 Risco Medio
 Risco Alto

ENQUISA SOBRE AS NOVAS TECNOLOXÍAS E OS EFECTOS SOBRE A SEGURIDADE E 
SAÚDE NO COMERCIO DE PROXIMIDADE
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Electrocucións e queimaduras:
 Risco Baixo
 Risco Medio
 Risco Alto

Ansiedade ou estrés:
 Risco Baixo
 Risco Medio
 Risco Alto

Fatiga mental e cansazo:
 Risco Baixo
 Risco Medio
 Risco Alto

Conductas aditivas e malos hábitos:
 Risco Baixo
 Risco Medio
 Risco Alto

Accidentes de tráfico:
 Risco Baixo
 Risco Medio
 Risco Alto

BLOQUE III 9. No último ano, recorda ter sufrido vostede ou algunha outra persoa da súa empresa algún 
accidente, caída, doenza ou enfermidade (con o sen baixa), provocada pola utilización das Novas 
Tecnoloxías no traballo? (exemplo: equipos informáticos, internet, teléfono móbil, correo electrónico, 
WhatsApp e similares, dispositivos electrónicos, etc.):

 Non recordo ningún caso
 Si (por favor, explique brevemente o acontecido): RESPOSTA ABERTA
 NS/NC

10. Indique a frecuencia coa que vostede padece os seguintes síntomas ou doenzas, durante ou 
despois de usar algún elemento ligado ás Novas Tecnoloxías no seu traballo (exemplo: equipos 
informáticos, internet, teléfono móbil, correo electrónico, WhatsApp e similares, dispositivos electrónicos, etc.):
Dores musculares na zona lumbar, no pescozo ou nos brazos:

 Nunca ou case nunca
 As veces
 Frecuentemente
 Sempre ou case sempre

Escozor ou picor nos ollos:
 Nunca ou case nunca
 As veces
 Frecuentemente
 Sempre ou case sempre

Dores de cabeza e/ou insomnio:
 Nunca ou case nunca
 As veces
 Frecuentemente
 Sempre ou case sempre

Ansiedade, angustia ou sensación de non desconectar incluso fora do horario de traballo:
 Nunca ou case nunca
 As veces
 Frecuentemente
 Sempre ou case sempre

Adicción a utilizar ferramentas da empresa (correo electrónico, móvil, WhatsApp, etc.) incluso fora 
do horario de traballo:

 Nunca ou case nunca
 As veces
 Frecuentemente
 Sempre ou case sempre

Outra (especificar): RESPOSTA ABERTA
 Nunca ou case nunca
 As veces
 Frecuentemente
 Sempre ou case sempre
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BLOQUE IV 11. Recorda ter recibido vostede algún tipo de formación (cursos) sobre riscos laborais asociados 
á utilización das Novas Tecnoloxías no traballo (sexa de maneira específica, ou contida noutra 
formación máis ampla).

 Non recordo recibir formación en PRL neste ámbito
 Si, recibín formación en PRL neste ámbito
 NS/NC

12. Recorda ter recibido vostede algún tipo de material informativo por parte da súa mutua ou de 
outra entidade sobre os riscos laborais asociados á utilización das Novas Tecnoloxías no traballo 
(panfleto, dossier informativo, infografía, video, etc.).

 Non recordo ter recibido ningún material informativo nesta liña
 Si, recibín algunha vez material informativo nesta liña 
 NS/NC

13. Cree vostede que a xente do seu sector está suficientemente sensibilizada sobre os riscos 
laborais asociados a utilización das Novas Tecnoloxías no traballo.

 Non. Creo que esta é unha cuestión na que sen dúbida precísase unha maior concienciación
 Si. Creo que, en xeral, a xente do sector coñece e é consciente destes riscos 
 NS/NC

BLOQUE V 14. Por favor, se o desexa, escriba neste recadro calquera observación que considere de 
interese, relativa a cuestións de seguridade e saúde na utilización das NNTT e as TIC no 
traballo.
RESPOSTA ABERTA

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

 Bloque I - Cuestións transversais. Determinar unha base comparativa xeral na tipoloxía de empresas. 
Por unha parte, con respecto ao tamaño e subsector. E por outra, con respecto a existencia ou non de 
plan de prevención na empresa e, en caso de telo, si este contempla cuestións sobre riscos laborais ligados 
á utilización das NNTT. Este bloque sirve de punto de partida para determinar o tipo de empresas que 
compoñen o estudo.

 Bloque II - Cuestións para determinar o grao de coñecemento dos/das empresarios/as e traballadores/
as do comercio galego de proximidade sobre riscos laborais ligados á utilización das NNTT. Base comparativa 
das empresas segundo o seu tamaño, sector, e se teñen plan ou non.

 Bloque III - Cuestións para coñecer o grao de sinistralidade no sector provocada pola utilización das 
NNTT, e detectar as principais afeccións e incidentes que afectan á saúde dos traballadores na actualidade. 
Conclusións se existe reiteración.

 Bloque IV - Formación e información recibida polos traballadores do sector no que corresponde a riscos 
laborais ligados á utilización das NNTT. Comparativa cos datos obtidos nos dous bloques anteriores.

 Bloque V – Observacións. Análise das respostas abertas obtidas e comparativa (se procede) das mais 
reiteradas por tipoloxía de empresa.
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7. Análise de resultados da enquisa

7.1. Análise xeral inicial 

Tras a súa publicación e difusión, finalmente contestaron á enquisa un total de 46 comercios. 
Con carácter xeral, son establecementos de diversa índole, onde destacan en maior número os de moda 
(seis de moda en xeral e tres de calzado), os bazares (tres), os comercios de informática e os de alimentación 
(dous de cada). As respostas case literais son as que seguen:

• Alimentación
• Artículos deportivos
• Bazar regalos
• Centro comercial
• Decoración
• Deporte
• Ensinanza
• Eventos
• Ferretería
• Fotografía
• Fogar
• Fogar textil
• Hostaleira
• Informática
• Instalacións eléctricas
• Libraría
• Mercería
• Mobles
• Moda
• Organización sen ánimo de lucro
• Paquetería-zapatillería
• Perfumería
• Publicidade
• Retail
• Telefonía
• Textil laboral
• Xoguetería
• Xoieira
• Zapataría

Como se pode comprobar, a variedade e as tipoloxías son múltiples. Hai sectores pouco claros (retail, eventos, 
ou organización sen ánimo de lucro), outros que non existen (Centro Comercial, 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. 
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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 seis en total das 46 que conforman o total).
 
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 91,13 % do total enquisado:

Existencia de plans de prevención

A mostra é diferencial segundo o comercio teña ou non plan de prevención. Suponse que as empresas que 
non teñen plan de prevención non van ter as mesmas dúbidas que as que si o teñen. Nos resultados da 
equisa atopámonos co mesmo número de empresas que si contan con plan de prevención (un 50%), fronte 
ao mesmo número que afirma que non o ten (39%) ou non sabe/non contesta (11%), desgregados así:

Ten a empresa plan de prevención?

Podemos, á vista destes datos, determinar que a maioría das empresas que non teñen plan de prevención 
son as de menos de tres traballadores.
 

Empresas de 1 a 9 traballadores 42

Empresas de 10 a 24 traballadores 3

Empresas de 25 traballadores ou mais 1

23

18

5

Sí Non NS/NC
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O 91% das empresas enquisadas que non o posúen ou descoñecen ter plan de prevención son de un a tres 
traballadores.
 
Só unha empresa de máis de tres traballadores, das 46 dese tamaño que compoñen a mostra, descoñece 
ter plan. E só unha empresa de máis de tres traballadores afirma que non o ten.

Por outro lado, soamente 9 empresas con Plan de Prevención rexistrado afirman que este contempla cuestións 
e medidas ligadas aos riscos laborais derivados da utilización das Novas Tecnoloxías (NNTT). Se o desagregamos 
por subsectores, os comercios que teñen plan de prevención no que se recollen riscos asociados á utilización 
das NNTT, son os seguintes sectores concretos:

• Decoración
• Deporte
• Informática
• Instalacións eléctricas
• Moda
• Organización sen ánimo de lucro
• Paquetería-Zapatillería
• Publicidade

Con estes datos podemos ver cal é a tipoloxía de comercio de proximidade que está máis concienciado con 
este tipo de riscos, e cal está menos concienciado, como as pequenas tendas de alimentación, de mobles, 
algunhas de moda, así como outras sen concretar  (retail, bazar, centro comercial).

7.2. 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 determinar o grao de coñecemento dos/das empresarios/as 
e traballadores/as do comercio galego de proximidade sobre a tipoloxía de riscos ligados á utilización das 
NNTT.  
En primeiro lugar, preguntouse pola frecuencia coa que se utilizan as Novas Tecnoloxías no traballo. Os resultados 
son reveladores, pois amósannos o enorme grao de penetración das NNTT nas empresas do sector:
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Con que frecuencia utiliza vostede as Novas Tecnoloxías no traballo (equipos informáticos, internet, 
teléfono móbil, correo electrónico, WhatsApp e similares, dispositivos electrónicos, etc.)

A medade dos comercios enquisados recoñece que utiliza as NNTT sempre ou case sempre, que estas son 
imprescindibles para o seu negocio.

Tamén preguntouse pola existencia de medidas preventivas nas empresas ante posibles riscos ligados 
á utilización de certas NNTT (concretamente, pantalla de visualización de datos, e pequena maquinaria ou 
aparatos electrónicos). Neste aspecto, comentar que o 24% dos comercios non considera que a utilización 
de pantallas de visualización de datos sexa unha actividade perigosa para a saúde, e outro 39% recoñece 
que, aínda coñecendo os riscos, non acostuma a tomar medidas. É dicir, que o 63% dos comercios non está 
suficientemente concienciados dos riscos da utilización de pantallas de visualización de datos no traballo.

Resposta Respostas Ratio

 Nunca ou case nunca 0 0%

 Ás veces, só se é estritamente necesario 2 4,3%

 Frecuentemente, aínda que non se me dan moi ben 11 23,9%

 Frecuentemente, estou familiarizado con elas 10 21.7%

 Sempre ou case sempre, son imprescindibles para o negocio 23 50%

 NS/NC 0 0%
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Cando utiliza unha pantalla de visualización de datos no traballo (ordenador, teléfono móbil, tableta,..), 
toma algún tipo de precaución ou establece limitacións no seu uso?

A cousa empeora no que se refire aos riscos derivados da utilización de pequena maquinaria ou aparatos 
electrónicos, onde vemos que o 37% cos comercios non consideran que a utilización destes dispositivos 
poida se unha actividade perigosa para a saúde, e outro 37%, aínda coñecendo os riscos, non acostuma a 
tomar medidas

Cando utiliza algún tipo de pequena maquinaria ou aparato electrónico no traballo, toma algún 
tipo de precaución ou establece limitacións no seu uso?

Resposta Respostas Ratio

 Nunca ou case nunca. Non considero que sexa unha actividade perigosa para 
a miña saúde

11 23,9%

  Ás veces. Coñezo algúns dos seus riscos, pero non acostumo a tomar medidas 18 39,1%

 Frecuentemente. Procuro controlar o tempo e a forma correcta de utilización 
destes dispositivos

14 30,4%

 NS/NC 3 6,5%

Resposta Respostas Ratio

 Nunca ou case nunca. Non considero que sexa unha actividade perigosa para 
a miña saúde

17 37%

 Ás veces. Coñezo algúns dos seus riscos, pero non acostumo a tomar medidas 17 37%

 Frecuentemente. Procuro controlar o tempo e a forma correcta de utilización 
destes dispositivos

12 26,1%
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Fixéronse preguntas relativas á percepción do nivel de risco asociado á utilización das NNTT no traballo 
(risco baixo, risco medio, risco alto) segundo varios 
tipos de afeccións na saúde. Con isto mediuse a 
percepción que ten o sector dos perigos mais 
comúns que poden afectar ás persoas, ligados á 
utilización das NNTT, tanto os ergonómicos e físicos 
(problemas posturais, fatiga visual, etc.) como 
psicosociais (ansiedade, estres, etc.). Todos estes 
perigos poden considerarse de risco medio e alto, 
cando se utilizan as NNTT no traballo, pero non 
tódolos traballadores os perciben como perigos 
“reais”, ou polos que teñan que preocuparse. 
Así, os resultados obtidos, que sinalamos a 
continuación, amósannos que, en xeral, non 
existe un profundo coñecemento na materia, o que provoca que non se de a suficiente importancia a certos 
riscos aos que os/as traballadores/as están expostos/as a diario, sobre todo ao que corresponde a riscos 
ergonómicos e físicos (exceptuando a fatiga visual), habendo moita máis concienciación no que se refire a 
problemas psicosociais:

- Menos da metade dos comercios enquisados ven un risco alto de problemas posturais na utilización 
das NNTT (o 37%)

- A fatiga visual é a afección que máis comercios perciben como de risco medio ou alto (85%)

- Máis da metade dos comercios ven nas radiacións un risco baixo (o 52%), e a maioría dos comercios 
tamén considera de risco baixo as posibles afeccións de electrocucións e queimaduras (o 76%)

- A maioría dos comercios si perciben a ansiedade e o estres como unha afección de risco medio e alto 
cando se usan as NNTT no traballo (o 72%), do mesmo modo, a fatiga mental e o cansazo tamén se 
percibe pola maioría dos comercios como de risco medio e alto (o 80 %)

- Non hai unha excesiva percepción de risco no que se refire a conductas aditivas e malos hábitos 
(o 41% o consideran de risco baixo), es sorprende a pouca concienciación existente no que se refire a 
accidentes de tráfico (un dos maiores riscos, e de consecuencias máis graves, ligados á utilización das 
NNTT, onde a metade dos comercios (o 50%) considérano como de risco baixo, e soamente un 26% 
perciben un risco alto.
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Os datos completos están no seguinte cadro-resumo, e de maneira máis visual, na seguinte gráfica:

BLOQUE III

Este grupo de preguntas refírese á sinistralidade provocada pola utilización das NNTT no traballo no 
último ano, e ás principais doenzas físicas e psíquicas ou incidencias que estas NNTT poden xerar na 
seguridade e saúde dos/das traballadores/as . 
En primeiro lugar, preguntouse ás persoas enquisadas, se no último ano, elas ou algunha outra persoa da 
súa empresa sufrira algún accidente, caída, doenza ou enfermidade (con o sen baixa), provocada pola utilización 
das Novas Tecnoloxías no traballo. Case todos os comercios (93%), agás tres, afirman non ter sufrido 
algún accidente, caída, doenza ou enfermidade (con o sen baixa), provocada pola utilización das Novas 
Tecnoloxías no traballo. Das tres respostas afirmativas, estas son as respostas literais co detalle do acontecido:

• Contracturas musculares
• Caída mirando el móvil
• Cefaleas

En segundo lugar, preguntouse pola frecuencia coa que se padecen certos síntomas ou doenzas, durante 
ou despois de usar algún elemento ligado ás Novas Tecnoloxías no traballo (Nunca ou case nunca - Ás veces 
– Frecuentemente - Sempre ou case sempre):

• Dores musculares na zona lumbar, no pescozo ou nos brazos
• Escozor ou picor nos ollos
• Dores de cabeza e/ou insomnio
• Ansiedade, angustia ou sensación de non desconectar incluso fora do horario de traballo
• Adicción a utilizar ferramentas da empresa (correo electrónico, móvil, WhatsApp, etc.) incluso fora do 
horario de traballo

Risco 
Baixo

Risco 
Medio

Risco 
Alto

Problemas posturais 23,9% 39,1 % 37,0%

Fatiga visual 15,2 % 32,6% 52,2%

Radiacións 52,2 % 21,7% 26,1%

Electrocucións e queimaduras 76,1% 19,6% 4,3%

Ansiedade ou estrés 28,3% 52,2% 19,6%

Fatiga mental e cansazo 19,6% 37,0% 43,5%

Conductas aditivas e malos hábitos 41,3% 43,5% 15,2%

Accidentes de tráfico 50% 23.9% 26,1%
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Atopámonos, tras a realización da enquisa, con que as doenzas que máis frecuentemente se manifestan 
son  as ligadas a adicción a utilizar ferramentas da empresa (26%) e os dores de cabeza e/ou insomnio 
(22%). Tamén compre destacar que case a metade dos enquisados manifestan sufrir, ás veces, doenzas 
ligadas a dores musculares (o 48%), escozor ou picor nos ollos (o 43%), e ansiedade, angustia e sensación 
de non desconectar (o 43%)

BLOQUE IV

Este grupo de preguntas refírese á formación e información recibida por parte de cada empresa en materia 
de seguridade e saúde en relación coa utilización das Novas Tecnoloxías. 

No tema de formación, compre dicir que 29 das 46 persoas enquisadas (o 63%) responderon que nunca 
recibiron formación en materia de prevención de riscos ligados á utilización das NNTT, e que soamente 
9 (o 20%) afirman ter recibido información concreta desta temática preventiva.

Nunca ou case 
nunca

Ás veces Frecuentemente Sempre ou 
case sempre

Dores musculares na zona lumbar, 
no pescozo ou nos brazos

28,3% 47,8 % 17,4% 6,5%

Escozor ou picor de ollos 32,6 % 43,5% 17,4% 6,5%

Dores de cabeza e/ou insomnio 23,9% 52,2% 21,7% 2,2%

Ansiedade, angustia ou sensación 
de non desconectar incluso fora do 
horario de traballo

32,6% 43,5% 17,4% 6,5%

Adicción a utilizar ferramentas da 
empresa (correo electrónico, móvil, 
WhatsApp, etc.) incluso fora do horario 
de traballo

45,7% 26,1% 26,1% 2,2%

Outra (ningunha resposta aportando 
detalle)

- - - -
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Fixeron formación en materia de seguridade e saúde en relación á utilización das Novas Tecnoloxías  

Denótase a diferencia entre as empresas que teñen plan de prevención e as que non o teñen, sendo estas 
últimas as que manifestan un maior déficit formativo neste aspecto (o 72% delas nunca recibiron nin formación, 
nin material informativo, en materia de prevención de riscos ligados á utilización das NNTT)

Tamén preguntouse pola percepción que se ten en canto a concienciación do sector en materia de prevención 
deste tipo de riscos. Neste punto denótase que a maioría perciben que aínda queda moito que facer nesta 
liña, ao recoñecer, un 67% das persoas enquisadas, que esta é unha cuestión na que sen dúbida precísase 
unha maior concienciación.

BLOQUE V: 

Neste último bloque, púxose a disposición das persoas enquisadas un recadro no que poden escribir as 
observacións que se consideren de interese relativas á utilización das NNTT e as TIC na empresa. Houbo 
unha soa resposta rexistrada. Que foi, literalmente, a seguinte:
No meu traballo, non tomamos medidas con respecto os temas que nos ocupan (visualización de pantallas, 
ergometría no uso de dispositivos informáticos,...), non por descoñecemento ou temeridade, senon por ser 
un uso frecuente pero discontinuo, polo que non é un factor de risgo alto. Aínda que se empregan frecuentemente 
(cobrar na Caixa (de pé), mandar algún orzamento, algún WhatsApp,...), soen ser acción puntuais, sen continuidade 
no tempo e intercaladas con movemento, tanto visual coma físico.

63%

28,30%

8,70%

Non recordo ter recibido formación en PRL neste ámbito
Sí, recibín formación en PRL neste ámbito
NS/NC
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8. Conclusións, recomendacións e medidas preventivas.

PRINCIPAIS CONCLUSIÓNS

 Soamente 1 de cada 3 Plans de Prevención rexistrados inclúen medidas concretas sobre 
os riscos ligados ás NNTT, riscos que debería de estar máis presentes na maioría dos Plans 
de Prevención do sector, polo que a maioría deles requirirían dunha actualización.

 A ansiedade e o estres, a fatiga mental e cansazo, e a fatiga visual son as afeccións percibidas 
como de risco máis alto no sector cando se usan as NNTT no traballo. 

 A pesar do enorme grao de penetración das NNTT nas empresas do sector do comercio de 
proximidade, onde o 95% dos comercios utilízaas frecuentemente, máis da metade dos comercios 
non toma algún tipo de precaución nin establece limitacións no uso de pantallas de visualización 
de datos, e tampouco no uso de pequena maquinaria e dispositivos electrónicos.

 Existe pouca concienciación no sector no que se refire a riscos in itinere ligados á utilización 
das NNTT, que poden derivar en accidentes de tráfico. Soamente un 1 de cada 4 comercios 
percíbeno como un factor de risco alto.

 1 de cada 4 comercios manifesta sufrir, frecuentemente, adicción a utilizar ferramentas da 
empresa e sufrir dores de cabeza e/ou insomnio. E case a metade dos comercios manifestan 
sufrir, as veces, doenzas ligadas a dores musculares, escozor ou picor nos ollos, ansiedade, 
angustia e sensación de non desconectar.

 Denótase un déficit formativo e informativo no sector, no que se refire á prevención de 
riscos ligados á utilización das NNTT. Así, máis da metade cos comercios galegos nunca recibiron 
formación nesta temática preventiva, e soamente 1 de cada 5 recibiron información ao respecto. 

 A maioría do sector cre que a prevención de riscos ligados á utilización das NNTT é unha 
cuestión na que sen dúbida precísase unha maior concienciación.

RECOMENDACIÓNS E MEDIDAS PREVENTIVAS

Os riscos para a saúde ligados á utilización das Novas Tecnoloxías maniféstanse, entre outros aspectos, 
nas maiores exixencias no relativo ás habilidades particulares para o seu correcto uso.  A implantación e a 
utilización das NNTT non ten unicamente carácter laboral, senón que se estende tamén ao ámbito persoal e 
académico. Isto supón que, o tempo de exposición a estas NNTT véxase incrementado, o que pode derivar 
en efectos negativos. A continuación expóñense recomendacións particulares e medidas preventivas relativas 
á utilización das NNTT no comercio galego de proximidade, diferenciando entre riscos ergonómicos e 
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físicos, e riscos psicosociais, riscos in itinere, e aspectos derivados da planificación da actividade 
preventiva, tendo en conta, tanto as situacións e incidencias máis frecuentes obtidas da enquisa realizada 
dentro deste estudo, como a información estatística recompilada.

Riscos ergonómicos e físicos ligados á utilización das NNTT no traballo

A continuación, se expoñen os principais riscos ergonómicos e físicos, derivados da utilización das NNTT no 
comercio de proximidade, e algunhas medidas preventivas para minimizalos:

 Riscos ligados á utilización de equipos informáticos e á utilización de pantallas de visualización 
de datos.
Estes riscos son causados por pasar moitas horas diante do ordenador, móbil, tablet, ou similar, o que 
leva consigo esforzos visuais e posturais, que poden derivar en fatiga visual, física e mental, e pola necesidade 
de prestar un nivel de atención alto aos datos (para a xestión da contabilidade, xestión do almacén, xestión 
de espazos web, pedidos ou reservas on-line de clientes, etc.).

A aplicación dunha forza excesiva cando se pulsa o teclado e o rato, os movementos repetitivos con 
ausencia de descansos (que poden ocasionar danos traumáticos acumulativos polo desgaste ó que se 
somete ás monecas, dedos, etc.), e as posturas inadecuadas (forma de sentarse, posición dos brazos 
e pulsos ao teclear, posición da la cabeza e do pescozo), son factores de risco que poden favorecer aparicións 
de trastornos músculo-esqueléticos (TME).

Cando os lugares de traballo non cumpren coa normativa sobre seguridade e ergonomía, ou os/as traballadores/
as non seguen unhas pautas de seguridade axeitadas, poden aparecer consecuencias físicas que poden 
derivar en patoloxías tales como:

• Dores musculares, destacando los dores de pescozo, pulso e dedos.
• Problemas na vista (fatiga visual, etc.)
• Trastornos no sono
• Etc.

Cando se utilizan pantallas de visualización de datos durante largos períodos de tempo, é frecuente que 
se produza fatiga visual, os síntomas máis frecuentes son:

• Sensación de vista cansada.
•Tensión e sensación de en pálpebras e ollos.
•Irritación, dor, picor, escozor.
•Somnolencia.
•Hipersensibilidade á luz.
•Dor de ollos e pálpebras.
•Dor de cabeza.
•Mareos.
•Movementos incontrolados dos ollos
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•Visión borrosa y visión dobre.

A iluminación tamén é un factor causante de risco cando se utilizan pantallas de visualización de datos, 
especialmente cando provoca reflexos na pantalla, e cando se crea contraste entre a pantalla e o fondo.
Outro elemento que pode conlevar riscos nun entorno de traballo con equipos informáticos ou outros aparatos 
eléctricos é a electricidade estática. A electricidade estática refírese ó fenómeno de acumulación dun 
exceso de enerxía en un material determinado. Faise patente cando esta carga transmítese dun obxecto ou 
material a outro, e produce o característico chispazo ou cambra. En si, isto non entraña un risco considerable, mais 
aló nun pequeno dor ou picazón, pero se este fenómeno prodúcese mentres se está a realizar algún outro 
traballo en altura no comercio, mentres se está subido/a nunha escaleira por exemplo, pode provocar 
riscos de caídas.

A organización do traballo adoita ser un factor fundamental na aparición destes riscos, pois o traballo 
continuo durante moitas horas sucesivas con pantallas de visualización de datos e outros dispositivos 
electrónicos, sen pausas que permitan a recuperación muscular e física, incrementa o risco de que o/a 
traballador/a sufra trastornos músculo-esqueléticos e outras doenzas (visuais especialmente).

Medidas preventivas

No caso de utilizar equipos informáticos e pantallas de visualización de datos, é recomendable por en 
práctica as seguintes medidas preventivas, segundo os distintos factores de risco:

Posturas forzadas
• Axustar a altura da cadeira, de modo 
que permita manter os antebrazos 
flexionados ata 90º e apoiados sobre 
a mesa sen levantar os ombreiros e, si 
se trata dun ordenador portátil e non 
hai mesa, apoiar o ordenador sobre 
o maletín ou sobre algún obxecto similar.

• Manter as costas apoiadas e sentarse 
sobre os isquions. As pernas teñen 
que formar un ángulo de 90º. Manter 
apoiados os pes e as pernas de modo 
que facilitemos o apoio lumbar no 
asento, e evitemos compresións nas pernas.
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Movementos repetitivos
• Colocar o teclado (ou ordenador portátil) de modo que haxa espazo para apoiar os pulsos. Traballar 
cos  pulsos en posición neutra, utilizar un reposapulsos para eliminar tensións musculares e evitar a 
flexión o a extensión do pulso.
 
• Reducir o número de pulsacións do teclado. Cando sexa posible, aproveitar os sistemas de predición 
de palabras ou as ferramentas de autorecheado.

• Facer descansos frecuentes con exercicios físicos posturais. Resultan máis eficaces as pausas cortas 
(5-8 minutos) e frecuentes (60-90 minutos), sempre acompañadas de estiramentos, que as pausas 
largas e espaciadas.

Esforzos visuais
• Recoméndase a colocación da pantalla a unha distancia superior a 40 cm respecto a os ollos.

• A pantalla ten que estar a 
unha altura tal que poida ser 
visualizada dentro do espazo 
comprendido entre a liña de 
visión horizontal e a trazada 
en 60º baixo a horizontal.

• Recoméndase a utilización 
de equipos con pantallas a 
partir de 14” e aumentar o 
tamaño do tipo de letra utilizado 
para visualizar.

• Facer pausas breves, pero 
frecuentes, de 20 segundos cada 20 minutos. O  bostezo e chiscar axudan a manter os ollos lubrificados. Relaxar 
a vista mirando ata lugares afastados: o cambio de enfoque axuda a relaxar os músculos oculares. A 
palpación diminúe a tensión ocular, para elo hai que cubrirse os ollos coas mans e respirar profundamente.
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Iluminación
•  Evitar reflexos na pantalla: a disposición da pantalla ten que ser tal que nin as fiestras, nin a iluminación 
xeral do local produzan na pantalla reflexos que dificulten a lectura da mesma.

• Contraste entre a pantalla e o fondo: debe evitarse que trala pantalla, a persoa distinga puntos de 
gran luminosidade que a ceguen. Por iso, non deben instalarse as pantallas fronte a unha fiestra, senón 
perpendicularmente á esta.

 Riscos ligados á utilización de dispositivos móbiles.
A utilización dos dispositivos móbeis levan consigo riscos ergonómicos específicos, mais aló dos ligados 
as pantallas de visualización de datos. Destacamos os referentes á utilización de dous dos dispositivos máis 
utilizados no comercio de proximidade: os teléfonos móbiles (smartphones) e as tablets:
Posturas forzadas: 

• Flexión excesiva do pescozo e da cabeza cara adiante, pola colocación do dispositivo en baixa posición, 
o que provoca una tensión na columna que pode acabar provocando problemas lumbares. Flexión excesiva 
do pulso.

• A propia postura que require a utilización destes dispositivos, mantendo unha man flexionada no 
agarre do dispositivo e co cóbado dobrado, en flexión mantida durante longos períodos de tempo, e de 
forma reiterada.

• Traballar de pé ou camiñando con estes dispositivos durante tempo prolongado pode ocasionar dor e 
lesións nas costas, nas pernas ou nos pés.

Movementos repetitivos e sobre esforzos
• O modo de utilización destes dispositivos implica a realización de movementos dos dedos de forma 
repetida e rápida, sen apoiar a man, o que pode provocar trastornos no pulso e nas articulacións dos 
dedos.

• Unha aplicación de forza excesiva na pantalla táctil ao teclear pode dar lugar a sobre esforzos, pois 
os teclados virtuais non ofrecen resistencia, como o fan os tradicionais. 

Ademais dos riscos ergonómicos comentados, compre destacar, con respecto aos dispositivos móbiles, 
os riscos causados pola utilización destes dispositivos ao mesmo tempo que se está a realizar outra/s 
tarefa/s no comercio ou fóra del, o que provoca un importante déficit de atención sobre a/as outras/s 
tarefa/s e, polo tanto, distraccións graves que poden ocasionar accidentes laborais de consideración, 
especialmente cando se está en movemento; como golpes, caídas, ou accidentes de tráfico.
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Medidas preventivas

Posturas forzadas e movementos repetitivos
• Evita suxeitar o móbil entre a cara e o ombreiro. 
Utiliza para elo o micrófono ou o auricular auxiliar.

•Cando vaias a comunicarte sen realizar una 
chamada, coloca o dispositivo lixeiramente por de-
baixo do nivel dos ombreiros e a uns 30 cm do 
peito aproximadamente, co pescozo e as bonecas 
rectas e os ombreiros relaxados.

•Procura manter as costas apoiadas no respaldo 
da cadeira durante o seu uso.

•Realiza pausas de 2 o 3 minutos cada 15 minutos 
de utilización del teclado. Ten en conta que estes dispositivos os podemos remprazar cada certo tempo, 
pero os nosos ollos, os nosos músculos e osos son para sempre.

•Efectuar recoñecementos médicos periódicos que permitan unha rápida detección de calquera problema 
de saúde que poida estar asociado á utilización deste tipo de dispositivos, con especial atención a la 
vixilancia da saúde visual, musculoesquelética e mental.

Fatiga Visual
• Adquirir dispositivos (teléfonos móbeis, tabletas e ordenadores portátiles) que cumpran con certos estándares 
de calidade, en especial respecto á pantalla (boa definición e estabilidade de imaxe, correcta luminosidade, 
etc.).

•Evita o uso de teléfonos móbeis para a lectura de documentos, periódicos ou libros online; optar sempre 
por dispositivos con pantalla de maior tamaño para esta tarefa.

•Utiliza estes dispositivos electrónicos móbeis preferentemente en ambientes con iluminación natural. 
De non dispoñer desta, asegurar una correcta iluminación ambiental, evitando sempre a utilización do 
dispositivo a escuras.

Distraccións
• Non realices outra tarefa paralelamente ao uso destes dispositivos, especialmente se estás en movemento, 
tanto no centro de traballo coma fora deste, xa que podes sufrir golpes, caídas, etc.

•Reflexiona sobre o tempo que dedicas a o seu uso. Evita prolongalas tarefas laborais fora do horario 
de oficina mediante o uso de tabletas o teléfonos móbeis. Aprende a desconectarte. Evita estar todo o 
día “en liña”.
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 Riscos por radiacións non ionizantes
Estes riscos son causados polo propio funcionamento das telecomunicacións, que se basean nas radio-
frecuencias, que son radiacións non ionizantes. O mecanismo básico polo que se consegue a visualización 
das pantallas dos equipos electrónicos consiste no bombardeo de electróns sobre unha placa de fósforo, 
aínda que esta emisión radioactiva é insignificante debido á protección que levan dichas pantallas, e a 
que, ao traballar con compoñentes electrónicos, a emisión minimízase. 

Un caso particular son as radiacións electromagnéticas, que hoxe en día constitúen un risco moi estendido, 
tanto no traballo como na vida cotiá. Trátase dun risco pouco coñecido (algúns dos seus efectos están a 
discutirse). Uno dos principais problemas que encontramos con estas radiacións é que non se ven nin se 
senten. Algunhas fontes moi presentes nos comercios son a orixe común de varios tipos de radiación (por 
exemplo: las pantallas de ordenador, os arcos eléctricos, etc.) 

O tipo de danos que poden causar sobre a saúde dos/das traballadores/as podémolos diferenciar entre 
térmicos e non térmicos:

•Térmicos: aumento de la temperatura corporal, queimaduras na pel, cataratas, conxuntivites, queratites, 
e lesións de retina nos ollos, impotencia, menor produción de espermatozoides e de testosterona.

•Non térmicos: dores de cabeza, vertixe, depresión, perda de memoria, malestar, debilidade, tremores, 
contraccións, diminución do ritmo cardíaco e da tensión arterial, alteracións da pel, alerxia á luz solar, 
alteracións hormonais

Non é doado establecer canta radiación é prexudicial. Primeiro, polo gran descoñecemento dos danos 
que poden producir as radiacións, sobre todo de los danos a largo prazo por pequenas exposicións repetidas 
ou prolongadas. En segundo lugar, porque o dano non so depende do tipo, intensidade e duración da 
exposición, se non tamén de factores individuais e de condicións de traballo. Por esta razón faise moi 
difícil establecer uns límites de exposición non prexudiciais, de modo que haberá que intentar que sexan 
o máis baixas posible.

Medidas preventivas

Humidade e temperatura
• O campo electromagnético que se xera o redor dun equipo informático induce no ambiente electricidade 
estática que, si se combina cunha humidade ambiental baixa que dificulte a súa disipación, pode producir 
pequenas descargas electrostáticas. Procura que a instalación teña una axeitada posta a terra e un bo 
mantemento dos niveles de humidade ambiental (45-65%).

• Procura non traballar excesivamente preto de aqueles aparellos electrónicos ou máquinas que 
desprendan calor.
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Riscos psicosociais ligados á utilización das NNTT no traballo

As Novas Tecnoloxías veñen de desbaratar todas as 
políticas preventivas, xa que na actualidade a maioría 
das patoloxías non traumáticas que sofren os/
as traballadores/as están l igadas co chamado 
tecnoestrés, que provoca o uso excesivo que facemos 
delas fóra da xornada laboral. Mediante os dispositivos 
tecnolóxicos, moitos empregados están conectados ao 
traballo as 24 horas do día, cos riscos para a saúde que 
iso supón. Ademais, esta situación dificulta distinguir 
que patoloxías derívanse das actividades profesionais e 
cales da vida persoal ou familiar.
No caso do comercio de proximidade, ao tratarse dun sector con moitos/as traballadores/as autónomos, e 
no que a maioría dos negocios dependen nunha soa persoa (ou de moi poucas) para sacar adiante tódalas 
labores do día a día, ademais da xestión do mesmo, esta situación agrávase, se cabe, aínda máis.

Medidas preventivas

Ansiedade ou estrés
• Planificar as tarefas de forma anticipada. Se é posible, programar o traballo diario priorizando aquelas 
tarefas máis urxentes.
  
• Na medida na que os sistemas informáticos o permitan, axustaremos os elementos de traballo e utilizaremos 
as opcións de configuración dispoñibles para adaptalos ao máximo as nosas necesidades ou preferencias.

• Facer una pausa, ou cambiar de tarefa, cada hora ou hora e media. Estes descansos deben utilizarse 
para tratar de relaxar a musculatura implicada no traballo: ombreiros, brazos, pescozo e pernas.

• É necesario recibir unha formación e información axeitada para reforzar as habilidades e competencias 
no uso das TIC e das NNTT. Esta formación non debería centrarse exclusivamente en aspectos técnicos, 
se non tamén en mellora a capacidades para organizar as tarefas e xestionar os tempos de traballo de 
maneira máis eficiente, asegurando momentos de desconexión e descanso.

• No ámbito organizativo, é necesario adoptar medidas na empresa para equilibrar a introdución de 
NNTT, e prever recursos específicos de acompañamento ao traballador que vaia a facer uso desas NNTT.
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Fatiga mental e cansazo
• Alterna o traballo ante pantallas con tarefas que demanden unha variación de postura e con menos 
exixencias visuais e mentais, como pode ser a atención telefónica, o inventario, a realización de tarefas 
no almacén, etc.

• Usa técnicas de relaxación muscular, meditación e práctica do deporte. Procurar manter una boa forma 
física, ademais de seguir una dieta equilibrada e axeitada ao gasto enerxético diario.

Conductas aditivas e malos hábitos
• Respecta os tempos de descanso e establece períodos de desconexión, de modo que consigas 
desconectar completamente.

• Limita o número de correos e mensaxes que envías cada día, e cámbiao por máis dialogo con compañeiros, 
clientes, provedores, etc.

Planificación da actividade preventiva

A maioría das empresas do sector 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 
comercio de proximidade non exime a dito 
sector das súas obrigacións en materia de 
prevención de riscos laborais. No caso 
dos comercios enquisados, o 33% eran 
empresas de un traballador, e o 87% de 
menos de dez traballadores (incluíndo 
as anteriores). Aínda así, a metade delas 
contan cun Plan de Prevención Rexistrado. 
Outra cousa é que estes Plans conteñan medidas concretas sobre os riscos ligados ás NNTT.

É recomendable facer unha nova avaliación de riscos cada certo tempo, tendo en conta este tipo de 
riscos ligados ás novas tecnoloxías (NNTT), co obxectivo de identificar e avaliar os novos 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, idade, ou estado biolóxico coñecido, a algunha de ditas condicións.

A partir da avaliación de riscos inicial (a que se fai ó comezo da actividade de empresa), sempre deben 
volver a avaliarse aqueles postos que puideran verse afectados por circunstancias como:
• 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/as para os que as súas características persoais coñecidas fágano 
especialmente sensible ás condicións do posto.

• Cando se produzan danos á saúde dos traballadores.

Neste aspecto, é importante salientar que a progresiva e rápida introdución das novas tecnoloxías 
no traballo nos últimos anos, é un dos principais motivos polos que é importante ter unha avaliación 
de riscos actualizada i en continua revisión, dados os cambios e innovacións que estas tecnoloxías 
introducen na forma de traballar. Esta 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/as afectados/as.

• O resultado da avaliación e as medidas preventivas pertinentes.

• Os criterios da avaliación, así como os métodos de análise e medición empregados.

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/ás traballadores/as. 
Ao conxunto destas medidas se lle chama Plan de prevención (onde van quedar reflexadas todas as 
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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.)

É tarefa do empresario actualizar e informar aos/ás traballadores/as, 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 
entre os/as traballadores/as é fundamental para evitar accidentes.

Riscos in itinere asociados á utilización das NNTT

Queremos facer unha mención especial 
aos riscos in itinere, xa que son os riscos 
que están a provocar as consecuencias 
máis graves para a saúde (tamén mortes), 
e unha maior sinistralidade, facendo unha 
serie de recomendacións xerais e medidas 
preventivas para minimizar estes riscos.

As causas dun accidente in itinere (ou que 
se sofre ao ir ou ao 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, etc. Aínda que no caso das NNTT, os máis comúns están relacionados con 
distraccións provocadas por estar atendendo a algún tipo de dispositivo móbil, en lugar de estar atendendo 
á condución, ou ao traxecto. Estes riscos poden acontecer movéndose a pé ou en calquera tipo de vehículo, 
propiedade do traballador, da empresa, ou en transporte público.

Medidas preventivas

- Non uses incorrectamente o teléfono 
móbil mentres conduzas, se é estritamente 
necesario utilizalo, usa o mans libres 
e respecta sempre a distancia de 
seguridade. Segundo a Dirección General 
de Tráfico, o mal uso do teléfono móbil 
mentres se conduce multiplica por 23 
o risco de ter un accidente 
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- Se vas a utilizar o móbil como GPS, 
ou ven un navegador GPS fixo ou 
portátil, configura o traxecto sempre 
antes de arrancar o motor, e que o 
dispositivo quede sempre colocado 
nun lugar onde non obstaculice a visión 
da condución.

- Se tes que cargar o teléfono móbil ou 
navegador portátil durante a condución, 
ten coidado ao colocar el teléfono e o 
cable. Este cable non debe entorpecer 
os nosos movementos, nin liarse con 
elementos do vehículo como a panca 
de cambios, ou os mandos do volante.
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ANEXO I - ENQUISA 

Neste Anexo inclúense a enquisa realizada pola Federación Gallega de Comercio aos pequenos comercios 
e os datos recollidos na mesma dende o 3 de setembro ata o 23 de outubro de 2019, cos resultados 
detallados, tal e como se extraen do apartado de informes do aplicativo web de enquisas utilizado.



 
 

PRINCIPAIS RISCOS LABORAIS 
ASOCIADOS Á UTILIZACIÓN DAS NNTT 

 

  



 
 

 Xeral 
 

 
Nome da enquisa PRINCIPAIS RISCOS LABORAIS ASOCIADOS Á UTILIZACIÓN DAS

NNTT

 
Autor FEMXA FORMACION

 
Idioma  Galego

 

 
URL da enquisa https://www.survio.com/survey/d/comerciogaliciaprl

 
Primeira resposta
Última resposta 
 

03/09/2019
21/10/2019

 

 
Duración 49 días

  



 
 

 Visitas da enquisa
 

113 46 0 67 40,7 % 
Total de visitas Total completado Respostas 

incompletas
Mostrou sólo Tasa global de 

finalización 

Historial de visitas (03/09/2019 - 21/10/2019) 

 Total de visitas (113)  Total completado (46)
 

 

Total visitas Fontes de visitas Tempo medio de 
finalización 

 

 Mostrando sólo (59,3 %)
 Incompleto (0 %) 
 Completo (40,7 %) 

 

Enlace directo (100 %)
  1-2 min. (19,6 %)

 2-5 min. (43,5 %) 
 5-10 min. (15,2 %) 



 
 

 10-30 min. (10,9 %)
 30-60 min. (4,3 %) 
 >60 min. (6,5 %) 

 

 Respostas 

Escriba o sector concreto da súa empresa (ex. Moda, 
Alimentación, Informática, etc.): 
Texto de resposta, respostas 46x, non respondida 0x 

 LIBRERIA 
 

 FORMACION 
 

 Bazar Regalos 
 

 DEPORTE 
 

 Centro Comercial 
 

 Merceria 
 

 Ensinanza 
 

 ZAPATERIA
 

 XOGUETERIA E EDUCACION
 

 Articulos Deportivos 
 

 Hostelería
 

 Decoracion 
 

 informatica
 

 (2x) Moda 
 

 MOBLES
 

 Decoración 
 

 (4x) MODA
 

 TELEFONIA
 

 Instalaciones eléctricas en general 
 

 Zapateria 
 

 Paquetería-Zapatilleria
 

 ferreteria
 

 Fotografía
 

 (2x) alimentacion 
 

 Organización sen ánimo de lucro. Representación dun colectivo empresarial.
 

 Ferreteria Bazar
 

 Informatica 
 

 Retail
 

 Comercio 
 

 Vestuario laboral
 

 Electricidad 
 

 Asociación de comercio 
 

 Eventos 
 

 HOGAR 
 

 HOGAR TEXTIL 
 

 PUBLICIDADE 
 

 PERFUMERÍA 
 

 ZAPATERÍAS 
 



 
 

 Xoieria
 

 INFORMÁTICA 
 

 -  

Escriba o número total de traballadores/as 
asalariados/as ou autónomos/as que compoñen a 
empresa: 
Texto de resposta, respostas 46x, non respondida 0x 

 (14x) 1
  (11x) 2

 

uno (3x) 7
 

 6 
  DOUS AUTONOMOS 

 

(7x) 3 25
 

 9 
  11 

 

dos 12
 

 8 
 

 24  

Posúe a súa empresa dun Plan de Prevención 
rexistrado? 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Si 
 

23 50 % 

 Non 
 

18 39,1 % 

 NS/NC
 

5 10,9 % 

En caso afirmativo, sabe se o Plan de Prevención 
contempla cuestións e medidas ligadas aos riscos 
laborais derivados da utilización das Novas 
Tecnoloxías? (exemplo: equipos informáticos, internet, 
teléfono móbil, correo electrónico, WhatsApp e 
similares, dispositivos electrónicos, etc.): 
Elección simple, respostas 33x, non respondida 13x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Si 
 

11 33,3 % 

 Non 
 

11 33,3 % 



 
 

 NS/NC
 

11 33,3 % 

Con que frecuencia utiliza vostede as Novas 
Tecnoloxías no traballo (equipos informáticos, internet, 
teléfono móbil, correo electrónico, WhatsApp e 
similares, dispositivos electrónicos, etc.) 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Nunca ou case nunca 
 

0 0 % 

 As veces, só se é estritamente necesario 
 

2 4,3 % 

 Frecuentemente, aínda que non se me dan moi ben 
 

11 23,9 % 

 Frecuentemente, estou familiarizado con elas
 

10 21,7 % 

 Sempre ou case sempre, son imprescindibles para o negocio
 

23 50 % 

 NS/NC 
 

0 0 % 

Cando utiliza unha pantalla de visualización de datos 
no traballo (ordenador, teléfono móbil, tableta,..), toma 
algún tipo de precaución ou establece limitacións no 
seu uso? 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Nunca ou case nunca. Non considero que sexa unha actividade perigosa para a miña saúde
 

11 23,9 % 



 
 

 As veces. Coñezo algúns dos seus riscos, pero non acostumo a tomar medidas
 

18 39,1 % 

 Frecuentemente. Procuro controlar o tempo e a forma correcta de utilización destes dispositivos
 

14 30,4 % 

 NS/NC
 

3 6,5 % 

Cando utiliza algún tipo de pequena maquinaria ou 
aparato electrónico no traballo, toma algún tipo de 
precaución ou establece limitacións no seu uso? 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Nunca ou case nunca. Non considero que sexa unha actividade perigosa para a miña saúde
 

17 37,0 % 

 As veces. Coñezo algúns dos seus riscos, pero non acostumo a tomar medidas
 

17 37,0 % 

 Frecuentemente. Procuro controlar o modo correcto de mantemento e utilización destes aparatos
 

12 26,1 % 

Problemas posturais: 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Risco baixo 
 

11 23,9 % 

 Risco medio 
 

18 39,1 % 

 Risco alto
 

17 37,0 % 



 
 

Fatiga visual: 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Risco baixo 
 

7 15,2 % 

 Risco medio 
 

15 32,6 % 

 Risco alto
 

24 52,2 % 

Radiacións: 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Risco baixo 
 

24 52,2 % 

 Risco medio 
 

10 21,7 % 

 Risco alto
 

12 26,1 % 

Electrocucións e queimaduras: 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Risco baixo 
 

35 76,1 % 

 Risco medio 
 

9 19,6 % 

 Risco alto
 

2 4,3 % 



 
 

Ansiedade ou estrés: 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Risco baixo 
 

13 28,3 % 

 Risco medio 
 

24 52,2 % 

 Risco alto
 

9 19,6 % 

Fatiga mental e cansazo: 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Risco baixo 
 

9 19,6 % 

 Risco medio 
 

17 37,0 % 

 Risco alto
 

20 43,5 % 

Conductas aditivas e malos hábitos: 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Risco baixo 
 

19 41,3 % 

 Risco medio 
 

20 43,5 % 

 Risco alto
 

7 15,2 % 



 
 

Accidentes de tráfico: 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Risco baixo 
 

23 50 % 

 Risco medio 
 

11 23,9 % 

 Risco alto
 

12 26,1 % 

No último ano, recorda ter sufrido vostede ou algunha 
outra persoa da súa empresa algún accidente, caída, 
doenza ou enfermidade (con o sen baixa), provocada 
pola utilización das Novas Tecnoloxías no traballo? 
(exemplo: equipos informáticos, internet, teléfono móbil, 
correo electrónico, WhatsApp e similares, dispositivos 
electrónicos, etc.): 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Non recordo ningún caso 
 

43 93,5 % 

 NS/NC
 

0 0 % 

 Si (por favor, explique brevemente o acontecido) 
 

3 6,5 % 

 

 Contracturas musculares 
 Caída mirando el móvil 
 CEFALEAS 



 
 

Dores musculares na zona lumbar, no pescozo ou nos 
brazos: 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Nunca ou case nunca 
 

13 28,3 % 

 As veces
 

22 47,8 % 

 Frecuentemente
 

8 17,4 % 

 Sempre ou case sempre
 

3 6,5 % 

Escozor ou picor nos ollos: 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Nunca ou case nunca 
 

15 32,6 % 

 As veces
 

20 43,5 % 

 Frecuentemente
 

8 17,4 % 

 Sempre ou case sempre
 

3 6,5 % 

Dores de cabeza e/ou insomnio: 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Nunca ou case nunca 
 

11 23,9 % 

 As veces
 

24 52,2 % 

 Frecuentemente
 

10 21,7 % 



 
 

 Sempre ou case sempre
 

1 2,2 % 

Ansiedade, angustia ou sensación de non desconectar 
incluso fora do horario de traballo: 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Nunca ou case nunca 
 

15 32,6 % 

 As veces
 

20 43,5 % 

 Frecuentemente
 

8 17,4 % 

 Sempre ou case sempre
 

3 6,5 % 

Adicción a utilizar ferramentas da empresa (correo 
electrónico, móvil, WhatsApp, etc.) incluso fora do 
horario de traballo: 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Nunca ou case nunca 
 

21 45,7 % 

 As veces
 

12 26,1 % 

 Frecuentemente
 

12 26,1 % 

 Sempre ou case sempre
 

1 2,2 % 



 
 

Outra (especificar) 
Texto de respuesta, respostas 46x, non respondida 0x 

Frecuencia (se cubriu a anterior pregunta) 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Nunca ou case nunca 
 

2 50 % 

 As veces
 

1 25 % 

 Frecuentemente
 

1 25 % 

 Sempre ou case sempre
 

0 0 % 

Recorda ter recibido vostede algún tipo de formación 
(cursos) sobre riscos laborais asociados á utilización 
das Novas Tecnoloxías no traballo? (sexa de maneira 
específica, ou contida noutra formación máis ampla): 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Non recordo ter recibido formación en PRL neste ámbito
 

29 63,0 % 

 Si, recibín formación en PRL neste ámbito
 

13 28,3 % 

 NS/NC
 

4 8,7 % 



 
 

Recorda ter recibido vostede algún tipo de material 
informativo por parte da súa mutua ou de outra 
entidade sobre os riscos laborais asociados á 
utilización das Novas Tecnoloxías no traballo? 
(panfleto, dossier informativo, infografía, video, etc.): 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Non recordo ter recibido ningún material informativo nesta liña
 

35 76,1 % 

 Si, recibín algunha vez material informativo nesta liña
 

9 19,6 % 

 NS/NC
 

2 4,3 % 

Cree vostede que a xente do seu sector está 
suficientemente sensibilizada sobre os riscos laborais 
asociados a utilización das Novas Tecnoloxías no 
traballo? 
Elección simple, respostas 46x, non respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio

 Non. Creo que esta é unha cuestión na que sen dúbida precísase unha maior concienciación
 

31 67,4 % 

 Si. Creo que, en xeral, a xente do sector coñece e é consciente destes riscos
 

7 15,2 % 

 NS/NC 
 

8 17,4 % 



 
 

Por favor, se o desexa, escriba neste recadro calquera 
observación que considere de interese, relativa a 
cuestións de seguridade e saúde na utilización das 
NNTT e as TIC no traballo: 
Texto de respuesta, respostas 1x, non respondida 45x 

 No meu traballo, non tomamos medidas con respecto os temas que nos ocupan (visualización de pantallas, 
ergometría no uso de dispositivos informáticos,...), non por descoñecemento ou temeridade, senon por ser un 
uso frecuente pero discontinuo, polo que non e un factor de risgo alto. 
Ainda que se empregan frecuentemente (cobrar na Caixa (de pe), mandar algún presuposto, algún WhatsApp,...) 
, soen ser acción puntuais, sen continuidade no tempo e intercaladas con movemento, tanto visual coma físico.

 

  



 
 

 Anexo: Enquisa

PRINCIPAIS RISCOS LABORAIS ASOCIADOS Á 
UTILIZACIÓN DAS NNTT 

Estimado Sr. / Sra., 
Cubrindo esta breve enquisa, está contribuíndo á mellora da seguridade e a saúde no noso sector. 
Cando termine de responder ás preguntas, non esqueza premer o botón "ENVIAR ENQUISA" 
Moitas gracias. 
Esta enquisa realízase no marco das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais 
concedidas pola Consellería de Economía, Emprego, e Industria (Código de proxecto: 2015 00507). Co 
financiamento da Xunta de Galicia. 

Escriba o sector concreto da súa empresa (ex. Moda, 
Alimentación, Informática, etc.): 

Escriba o número total de traballadores/as 
asalariados/as ou autónomos/as que compoñen a 
empresa: 

 

Posúe a súa empresa dun Plan de Prevención 
rexistrado? 

 Si 

 Non 

 NS/NC 

En caso afirmativo, sabe se o Plan de Prevención 
contempla cuestións e medidas ligadas aos riscos 
laborais derivados da utilización das Novas 
Tecnoloxías? (exemplo: equipos informáticos, internet, 



 
 

teléfono móbil, correo electrónico, WhatsApp e 
similares, dispositivos electrónicos, etc.): 

 Si 

 Non 

 NS/NC 

Con que frecuencia utiliza vostede as Novas 
Tecnoloxías no traballo (equipos informáticos, internet, 
teléfono móbil, correo electrónico, WhatsApp e 
similares, dispositivos electrónicos, etc.) 

 Nunca ou case nunca 

 As veces, só se é estritamente necesario 

 Frecuentemente, aínda que non se me dan moi ben 

 Frecuentemente, estou familiarizado con elas 

 Sempre ou case sempre, son imprescindibles para o negocio 

 NS/NC 

Cando utiliza unha pantalla de visualización de datos 
no traballo (ordenador, teléfono móbil, tableta,..), toma 
algún tipo de precaución ou establece limitacións no 
seu uso? 

 Nunca ou case nunca. Non considero que sexa unha actividade perigosa para a miña saúde 

 As veces. Coñezo algúns dos seus riscos, pero non acostumo a tomar medidas 

 Frecuentemente. Procuro controlar o tempo e a forma correcta de utilización destes dispositivos 

 NS/NC 

Cando utiliza algún tipo de pequena maquinaria ou 
aparato electrónico no traballo, toma algún tipo de 
precaución ou establece limitacións no seu uso? 

 Nunca ou case nunca. Non considero que sexa unha actividade perigosa para a miña saúde 

 As veces. Coñezo algúns dos seus riscos, pero non acostumo a tomar medidas 

 Frecuentemente. Procuro controlar o modo correcto de mantemento e utilización destes aparatos 



 
 

 

Como clasificaría vostede o nivel de risco asociado á utilización das Novas Tecnoloxías no traballo (equipos 
informáticos, internet, teléfono móbil, correo electrónico, WhatsApp e similares, dispositivos electrónicos, etc.), 
segundo os seguintes tipos de afeccións na saúde?

Problemas posturais: 

 Risco baixo 

 Risco medio 

 Risco alto 

Fatiga visual: 

 Risco baixo 

 Risco medio 

 Risco alto 

Radiacións: 

 Risco baixo 

 Risco medio 

 Risco alto 

Electrocucións e queimaduras: 

 Risco baixo 

 Risco medio 

 Risco alto 

Ansiedade ou estrés: 

 Risco baixo 

 Risco medio 

 Risco alto 

Fatiga mental e cansazo: 



 
 

 Risco baixo 

 Risco medio 

 Risco alto 

Conductas aditivas e malos hábitos: 

 Risco baixo 

 Risco medio 

 Risco alto 

Accidentes de tráfico: 

 Risco baixo 

 Risco medio 

 Risco alto 

No último ano, recorda ter sufrido vostede ou algunha 
outra persoa da súa empresa algún accidente, caída, 
doenza ou enfermidade (con o sen baixa), provocada 
pola utilización das Novas Tecnoloxías no traballo? 
(exemplo: equipos informáticos, internet, teléfono móbil, 
correo electrónico, WhatsApp e similares, dispositivos 
electrónicos, etc.): 

 Non recordo ningún caso 

 NS/NC 

 Si (por favor, explique brevemente o acontecido) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Indique a frecuencia coa que vostede padece os seguintes síntomas ou doenzas, durante ou despois de usar 
algún elemento ligado ás Novas Tecnoloxías no seu traballo (exemplo: equipos informáticos, internet, teléfono 
móbil, correo electrónico, WhatsApp e similares, dispositivos electrónicos, etc.):

 

Dores musculares na zona lumbar, no pescozo ou nos 
brazos: 

 Nunca ou case nunca 

 As veces 

 Frecuentemente 

 Sempre ou case sempre 

Escozor ou picor nos ollos: 

 Nunca ou case nunca 

 As veces 

 Frecuentemente 

 Sempre ou case sempre 

Dores de cabeza e/ou insomnio: 

 Nunca ou case nunca 

 As veces 

 Frecuentemente 

 Sempre ou case sempre 

Ansiedade, angustia ou sensación de non desconectar 
incluso fora do horario de traballo: 

 Nunca ou case nunca 

 As veces 

 Frecuentemente 

 Sempre ou case sempre 



 
 

Adicción a utilizar ferramentas da empresa (correo 
electrónico, móvil, WhatsApp, etc.) incluso fora do 
horario de traballo: 

 Nunca ou case nunca 

 As veces 

 Frecuentemente 

 Sempre ou case sempre 

Outra (especificar) 

Frecuencia (se cubriu a anterior pregunta) 

 Nunca ou case nunca 

 As veces 

 Frecuentemente 

 Sempre ou case sempre 

Recorda ter recibido vostede algún tipo de formación 
(cursos) sobre riscos laborais asociados á utilización 
das Novas Tecnoloxías no traballo? (sexa de maneira 
específica, ou contida noutra formación máis ampla): 

 Non recordo ter recibido formación en PRL neste ámbito 

 Si, recibín formación en PRL neste ámbito 

 NS/NC 

 

 



 
 

Recorda ter recibido vostede algún tipo de material 
informativo por parte da súa mutua ou de outra 
entidade sobre os riscos laborais asociados á 
utilización das Novas Tecnoloxías no traballo? 
(panfleto, dossier informativo, infografía, video, etc.): 

 Non recordo ter recibido ningún material informativo nesta liña 

 Si, recibín algunha vez material informativo nesta liña 

 NS/NC 

 

Cree vostede que a xente do seu sector está 
suficientemente sensibilizada sobre os riscos laborais 
asociados a utilización das Novas Tecnoloxías no 
traballo? 

 Non. Creo que esta é unha cuestión na que sen dúbida precísase unha maior concienciación 

 Si. Creo que, en xeral, a xente do sector coñece e é consciente destes riscos 

 NS/NC 

Por favor, se o desexa, escriba neste recadro calquera 
observación que considere de interese, relativa a 
cuestións de seguridade e saúde na utilización das 
NNTT e as TIC no traballo: 

 

 
 
 

 



As novas tecnoloxías e os efectos sobre a seguridade e saúde no
comercio de proximidade

Co financiamento de: 


