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INTRODUCCIÓN 

A FEDERACIÓN GALEGA DE COMERCIO (FGC) ven de executar o proxecto: 

XORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORÁIS 

NO PEQUENO COMERCIO, que contou co financiamento da Xunta de 

Galicia (Código de Proxecto: 2015 00507) 

O principal obxectivo deste proxecto foi sensibilizar en materia preventiva 

a empresarios e a traballadores do pequeno comercio. Para elo, 

impartíronse 10 xornadas presenciais en diferentes localidades galegas 

durante os meses de outubro e novembro de 2018.  

As temáticas destas xornadas estaban relacionadas cos estudios realizados 

pola FGC, co financiamento da Xunta de Galicia, nos anos 2016 e 2017, e 

foron as seguintes: 

 

� DÚBIDAS HABITUAIS NA POSTA EN MARCHA DE PLANS DE PRL NO 

PEQUENO COMERCIO (5 xornadas) 

 

� PRINCIPAIS RISCOS LABORAIS DO PEQUENO COMERCIO (5 xornadas) 

 

Concretamente, neste documento resúmese o acontecido ó redor das 5 

xornadas da temática: PRINCIPAIS RISCOS LABORAIS DO PEQUENO 

COMERCIO, e as principais conclusións obtidas gracias á información 

aportada polos asistentes, oradores e persoas que participaron na 

organización das mesmas. 
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DESENVOLVEMENTO DAS XORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN 

As 5 xornadas da temática PRINCIPAIS RISCOS LABORAIS DO PEQUENO 

COMERCIO desenvolvéronse nas seguintes localidades galegas: 

MELIDE - 24 de outubro de 2018  

RIVEIRA - 25 de outubro de 2018 

RIBADEO - 29 de outubro de 2018 

LUGO - 30 de outubro de 2018 

SAMOS - 5 de novembro de 2018  

En total acudiron 54 asistentes (41 mulleres e 13 homes), a maioría 

autónomos/as do comercio de proximidade (90%), e tamén traballadores 

(10%). A duración de cada xornada foi de pouco mais de tres horas. 

 

 

 

 

 

 

 

As xornadas contaron con dous expertos en materia preventiva, que 

fixeron as súas presentacións e convidaron ao debate entre os asistentes. 

Os títulos das presentacións dos expertos foron os seguintes: 

� Factores de risco no pequeno comercio. 

� Medidas preventivas para os principais riscos laborais do pequeno 

comercio. 

A FGC facilitou aos asistentes materiais para poder tomar notas, e 

información sobre o programa das xornadas. Tamén facilitouse información 

sobre o estudo elaborado no 2016 sobre os Principais Riscos Laborais no 

comercio de proximidade.   

Instantáneas das xornadas organizadas en Riveira (esquerda) e Melide (dereita) 
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DIFUSIÓN REALIZADA 

Dende a Federación Galega de Comercio (FGC) difundíronse por diversos 

medios a datas e localizacións das xornadas, así como as instruccións para 

a inscrición nas mesmas.  Móstrase un exemplo das creatividades que foron 

utilizadas en redes sociais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dende as Asociacións integradas na FGC das localidades onde tiveron lugar 

as xornadas, tamén fíxose difusión, mediante carteis físicos e chamadas a 

asociados. Ademais, informouse a medios de comunicación locais, que 

deron conta sobre a celebración das xornadas. 

 

 

 

 

 

  

Publicación do diario dixital El Correo Gallego (25/10/18) 
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AVALIACIÓN DAS XORNADAS 

Á finalización de cada xornada de sensibilización, entregouse aos asistentes 

unha enquisa de avaliación, para que estes puideran expresar a súa opinión 

sobre o desenvolvemento da mesma, e que serviron para obter algúns 

datos sobre a consecución dos obxectivos previstos. A continuación, 

móstrase un resumo da información máis relevante, obtida gracias as 

respostas das enquisas recompiladas (nas que se establecía una puntuación 

de 1 a 5, sendo 1 a valoración máis baixa e 5 a máis alta): 

� O 65% dos asistentes valorou moi positivamente a organización das 

xornadas, cunha puntuación de 5. O restante 35% valorouna cun 4. 

� O 71% dos asistentes valorou moi positivamente os medios técnicos 

e instalacións das xornadas, cunha puntuación de 5. 

� O 76% dos asistentes valorou moi positivamente material entregado 

nas xornadas, cunha puntuación de 5. 

� O 76% dos asistentes valorou moi positivamente a pertinencia dos 

oradores para o obxectivo da xornadas, cunha puntuación de 5. 

� O 67% dos asistentes valorou cunha puntuación de 5 a afirmación de 

que incrementouse o seu nivel de coñecementos sobre as materias 

tratadas na Xornada. Mentres que o 30% valorouna cun 4. 

 

 

 

 

 

 

 

No final da enquisa deixábase un espazo en branco para que os asistentes 

puidesen expresar o que considerasen. Destacan as seguintes respostas: 

� “Moi ben. Cristina (oradora) moi profesional” 

� “Queremos seguir profundizando neste tema” 

  

Mostra dos materiais entregados  
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CONCLUSIÓNS 

Recompilada toda a información, e gracias a experiencia obtida no 

transcurso da organización destas xornadas por parte da Federación Galega 

de Comercio (FGC), as principais conclusións que se poden extraer son as 

seguintes: 

� Existen limitacións para por en marcha as medidas preventivas 

axeitadas polas propias circunstancias dos negocios, como por 

exemplo; non ter persoal no que apoiarse para determinadas 

actividades que poden conter factores de risco, as presas, facer varias 

cousas ao mesmo tempo, etc. 

 

� Segue habendo dúbidas relacionadas coa disposición da formación 

en PRL de nivel básico, e coas obrigas como autónomos/as, tanto 

tendo traballadores ao seu cargo, como se non se teñen 

traballadores. 

 

� Detéctase un interese en medidas preventivas ante certos factores 

de risco (por exemplo, orde e limpeza, emerxencia, etc.) que aínda 

non afectando a persoal laboral, si poden afectar á seguridade e 

saúde de clientes e usuarios. 

 

� Pódense requirir outro tipo de accións  futuras, para expoñer outros 

obxectivos e contidos de mais profundidade ou detalle dentro da 

temática das xornadas. 

 

� En xeral, constátase certo descoñecemento do marco legal de 

aplicación. O que evidencia a necesidade de por en marcha máis 

accións formativas e informativas no futuro. 
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