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PRÓLOGO 

Actualmente as mulleres constitúen case a metade da poboación 

traballadora galega, isto fai necesario que a perspectiva de xénero sexa contemplada 

na xestión da  prevención de riscos laborais das empresas, de xeito que se poidan 

garantir os mesmos dereitos laborais. 

Este traballo pretende estudar as condicións de seguridade e saúde das 

mulleres traballadoras en Galicia. Sabemos que existen tres disciplinas técnicas de 

prevención de riscos laborais que son a seguridade no traballo, a hixiene industrial  

e a ergonomía e psicoloxía aplicada. No presente estudo valorase o grado de 

implantación destas disciplinas na xestión da prevención das empresas galegas por 

medio da percepción e coñecemento que teñen as asalariadas. 

 A seguridade no traballo materializase a través da utilización de técnicas 

concibidas para detectar e corrixir os posibles factores de risco de accidente e 

controlar as súas posibles consecuencias. 

  A hixiene industrial é a técnica preventiva que ten como misión previr as 

enfermidades profesionais. Esta ciencia dedícase ao recoñecemento, avaliación e 

control daqueles factores ambientais ou tensións provocadas polo lugar de traballo 

que poden ocasionar enfermidades, destruír a saúde e o benestar, ou crear algún 

malestar significativo aos traballadores. 

  A ergonomía e psicoloxía aplicada adecúa o traballo á persoa e estuda os 

factores de natureza psicosocial e organizativa que poden repercutir na saúde dos 

traballadores. Esta disciplina trata as interaccións entre os seres humanos e a súa 

actividade laboral para obter eficacia, seguridade e confort.  

Con este estudo pretedemos aportar coñecemento que redunda na mellora 

da calidade das anteriores disciplinas nas traballadoras galegas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A poboación laboral feminina asalariada en Galicia no 2008 alcanz

413.700 traballadoras, segundo  a EPA 2008, o que representa o 44,8% da 

poboación traballadora. As mulleres constitúen case a metade da poboación 

traballadora galega o que  fai necesario que a perspectiva de xénero sexa 

contemplada na xestión da  prevención de riscos laborais nas empresas, de xeito 

que podamos garantir os mesmos dereitos laborais, especialmente aqueles que 

están relacionados coa seguridade e saúde no traballo.

Con esta segunda enquisa preténdese proporcionar máis información e máis 

precisa tanto aos traballadores e traballadoras como aos responsables das 

empresas. Obter datos exclusivos da poboación feminina no ámbito da saúde 

laboral permitirá establecer actuacións preventivas dirixidas dun xeito específico a 

aqueles riscos que afectan especialmente as mulleres traballadoras.

O presente estudio suple as necesidades de complementacións, correccións e 

puntualizacións xurdidas a raíz da I  Enquisa sobre as condicións de seguridade e 

saúde no traballo da muller en Galicia, alongando o cami

mesma dirección.  Este  traballo permitirá validar o estudio anterior e aportará máis 

datos sobre as condicións de seguridade e saúde no traballo das mulleres en Galicia, 

facilitando unha mellor aproximación diagnóstica á realidade

prevención de  riscos laborais desde a perspectiva de xénero co fin de promover e 

mellorar a calidade da actividade preventiva.

No presente informe detállase os obxectivos, 

resultados e conclusións obtidas na II Enquisa sobre as condicións de Seguridade e 

Saúde no traballo da muller en Galicia levada a cabo no ano 2009.

Obxectivos xerais 

• Determinar o estado das condicións de seguridade e saúde da muller no 

traballo.  

• Detectar o seu grao de satisfacción e benestar
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A poboación laboral feminina asalariada en Galicia no 2008 alcanzou as 

413.700 traballadoras, segundo  a EPA 2008, o que representa o 44,8% da 

poboación traballadora. As mulleres constitúen case a metade da poboación 

traballadora galega o que  fai necesario que a perspectiva de xénero sexa 

vención de riscos laborais nas empresas, de xeito 

que podamos garantir os mesmos dereitos laborais, especialmente aqueles que 

están relacionados coa seguridade e saúde no traballo. 

Con esta segunda enquisa preténdese proporcionar máis información e máis 

ecisa tanto aos traballadores e traballadoras como aos responsables das 

empresas. Obter datos exclusivos da poboación feminina no ámbito da saúde 

laboral permitirá establecer actuacións preventivas dirixidas dun xeito específico a 

n especialmente as mulleres traballadoras. 

O presente estudio suple as necesidades de complementacións, correccións e 

puntualizacións xurdidas a raíz da I  Enquisa sobre as condicións de seguridade e 

saúde no traballo da muller en Galicia, alongando o camiño a futuros esforzos na 

Este  traballo permitirá validar o estudio anterior e aportará máis 

datos sobre as condicións de seguridade e saúde no traballo das mulleres en Galicia, 

facilitando unha mellor aproximación diagnóstica á realidade  da xestión da 

prevención de  riscos laborais desde a perspectiva de xénero co fin de promover e 

mellorar a calidade da actividade preventiva. 

os obxectivos, a metodoloxía empregada e os 

Enquisa sobre as condicións de Seguridade e 

o traballo da muller en Galicia levada a cabo no ano 2009. 

o estado das condicións de seguridade e saúde da muller no 

Detectar o seu grao de satisfacción e benestar.  
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• Presentar as fortalezas e as debilidades en aras

súas condicións de traballo.  

 Obxectivos específicos 

• Determinar os factores de risco do contorno laboral que están influíndo 

saúde das traballadoras desde o punto de vis

ergonomía e psicosocioloxía aplicada, así como da medicina no traballo. 

• Identificar as exposicións laborais máis frecuentes ás que están sometidas as 

mulleres traballadoras.  

• Avaliar o nivel de percepción dos riscos e danos á s

• Analizar o grao de integración da perspectiva de xénero na xestión da 

prevención de riscos laborais nas empresas, así como na actividade 

preventiva desenvolvida polos servizos de prevención. 

• Detectar o grao de satisfacción das mulleres c

saúde laboral.  

• Identificar cantos aspectos de interese sexan influentes nas condicións de 

seguridade e saúde das mulleres traballadoras. 

• Avaliar cal é o peso que a posibilidade de conciliación da vida familiar e 

laboral exerce sobre as valoracións que as mulleres teñen sobre os seus 

postos de traballo. 

Os resultados obtidos vanse someter a comparacións cos obtidos na VI 

Enquisa Nacional de Condicións do Traballo

Condicións de Vida das Familias en  Galicia do 2007

detectar patróns diferenciadores entre homes e mulleres, e a comparación de 

Galicia co resto de España; ademais supón a fonte de información máis próxima e 

semellante á que se pretende construír. 

resultados obtidos na I Enquisa sobre as condicións de seguridade e saúde no 

traballo da muller en Galicia do ano 2008.
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ezas e as debilidades en aras a suxerir liñas de mellora nas 

os factores de risco do contorno laboral que están influíndo na 

desde o punto de vista da seguridade, hixiene,  

ergonomía e psicosocioloxía aplicada, así como da medicina no traballo.  

as exposicións laborais máis frecuentes ás que están sometidas as 

o nivel de percepción dos riscos e danos á saúde existentes.  

Analizar o grao de integración da perspectiva de xénero na xestión da 

prevención de riscos laborais nas empresas, así como na actividade 

preventiva desenvolvida polos servizos de prevención.  

Detectar o grao de satisfacción das mulleres coas condicións de seguridade e 

Identificar cantos aspectos de interese sexan influentes nas condicións de 

seguridade e saúde das mulleres traballadoras.  

cal é o peso que a posibilidade de conciliación da vida familiar e 

rce sobre as valoracións que as mulleres teñen sobre os seus 

Os resultados obtidos vanse someter a comparacións cos obtidos na VI 

Enquisa Nacional de Condicións do Traballo do ano 2005 e a Enquisa de 

Galicia do 2007. A razón é fundamentalmente 

detectar patróns diferenciadores entre homes e mulleres, e a comparación de 

Galicia co resto de España; ademais supón a fonte de información máis próxima e 

semellante á que se pretende construír. Tamén se farán comparacións cos 

resultados obtidos na I Enquisa sobre as condicións de seguridade e saúde no 

traballo da muller en Galicia do ano 2008. 
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Esta Enquisa vai dirixida a proporcionar información tanto a traballadores e 

traballadoras como a responsables de empres

fontes, tales como rexistros administrativos, estudios de 

situación. Con todo isto e co complemento dos estudos que outras entidades 

públicas e privadas que veñen realizando, estase a debuxar de forma cada

precisa e detallada o conxunto de problemáticas en torno a seguridade e s

traballo e que afecta a poboación local. Desta forma, as actuacións preventivas dos 

diferentes axentes deberán de ser cada día máis eficaces no control e na 

minimización dos riscos laborais. 

Este traballo presentase en formato de libro para a súa utilización por parte 

de todas aquelas persoas interesadas no tema da prevención de riscos a seguridade 

e saúde das traballadoras galegas. Por cuestións de manexo e facilidad

soamente se presentan aqueles resultados máis destacables o igual que os principais 

trazos da metodoloxía. O traballo completo con todo o detalle do proceso de 

elaboración atópase na web http://www.prl.ugtgalicia.org/enquisamuller
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Esta Enquisa vai dirixida a proporcionar información tanto a traballadores e 

omo a responsables de empresas que complemente a de outras 

fontes, tales como rexistros administrativos, estudios de caso ou informes de 

Con todo isto e co complemento dos estudos que outras entidades 

públicas e privadas que veñen realizando, estase a debuxar de forma cada vez máis 

to de problemáticas en torno a seguridade e saúde no 

traballo e que afecta a poboación local. Desta forma, as actuacións preventivas dos 

e ser cada día máis eficaces no control e na 

Este traballo presentase en formato de libro para a súa utilización por parte 

de todas aquelas persoas interesadas no tema da prevención de riscos a seguridade 

e saúde das traballadoras galegas. Por cuestións de manexo e facilidade de consulta 

soamente se presentan aqueles resultados máis destacables o igual que os principais 

da metodoloxía. O traballo completo con todo o detalle do proceso de 

http://www.prl.ugtgalicia.org/enquisamuller . 

 



II Enquisa sobre Condicións de Seguridade e Saúde 

2. METODOLOXÍA 

2.1 Poboación e área de estudo.

A poboación da análise, ou universo

mulleres  traballadoras por conta allea de máis de 16 anos e

que traballan en empresas con domicilio fiscal na 

Galicia. 

Segundo  a EPA 2008 a poboación laboral feminina asalariada en Galicia 

alcanzou as 413.700 traballadoras, o que representa o 44,8% da poboación 

traballadora. De acordo aos datos do ce

Seguridade Social (Decembro do ano 2008

(45% do total de afiliados a Seguridade Social en Galicia

de toda España). A distribución por provincias e a que

Táboa 1.  Número de afiliadas á 

2008) 

PROVINCIA NÚMERO DE TRABALLADO

A Coruña 

Lugo 

Ourense 

Pontevedra 

GALICIA 

 

2.2 Procedemento de mostraxe.

Baseándose no cuestionario ela

Riscos Laborais de UGT -Galicia, realizouse un pre

obxectivos: 

• Establecer o grado de aceptación da entrevista por parte da entrevistada.
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rea de estudo. 

ou universo poboacional, está composta por tódalas 

mulleres  traballadoras por conta allea de máis de 16 anos e ata 65 anos de idade, 

ballan en empresas con domicilio fiscal na Comunidade Autónoma de 

Segundo  a EPA 2008 a poboación laboral feminina asalariada en Galicia 

alcanzou as 413.700 traballadoras, o que representa o 44,8% da poboación 

os datos do censo de afiliación de traballadoras a 

do ano 2008) a poboación está composta por 467.876 

% do total de afiliados a Seguridade Social en Galicia e o 5,82% das traballadoras 

). A distribución por provincias e a que segue: 

 Seguridade Social (Datos Decembro 

NÚMERO DE TRABALLADO RAS 

198.511 

59.164 

49.603 

160.598 

467.876 

Procedemento de mostraxe. 

Baseándose no cuestionario elaborado polos Servizos de Prevención de 

Galicia, realizouse un pre-test co fin de obter os seguintes 

o grado de aceptación da entrevista por parte da entrevistada. 
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• Definir a mellor forma de contacto (presentaci

domicilio da entrevistada). 

• Valorar o grado de comprensión, por parte das entrevistadas, do contido 

de cada unha das preguntas. 

• Concretar os puntos do cuestionario que ofrecen maiores problemas, 

para dar ás entrevistadas as instrució

• Valorar o grado de comprensión do entrevistador.

• Indagar o horario máis adecuado para realizar as entrevistas.

As conclusións deste pre-test serviron de base para o inicio do traballo de 

campo, o cal, por conseguinte consta de dúas fases:

• Fase 1: Contacto telefónico coa empresa onde se atopa a traballadora

• Fase 2: Entrevista persoal coa /coas traballadoras de cada empresa

O traballo de campo foi realizado durante os meses de Agosto e Setembro de 2009.

A mostra deseñouse atendendo a unha dis

diferentes variables controladas no mostraxe: 

estrato de asalariados da empresa. 

A distribución de dita mostra en función destes fact

apartado 4 “Características da mostra”. 

Os puntos de mostraxe corresponden a empresas repartidas polos 315 

concellos que conforman o territorio galego.

2.3 Tipo de mostraxe. 

O procedemento de mostraxe é de tipo sistemático estratificado

en considerar categorías típicas diferentes entre

homoxeneidade respecto a algunha característica (

estratificadoras serán a provincia onde se atopan as empresas, o sector de 
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Definir a mellor forma de contacto (presentación do entrevistador no 

Valorar o grado de comprensión, por parte das entrevistadas, do contido 

 

Concretar os puntos do cuestionario que ofrecen maiores problemas, 

para dar ás entrevistadas as instrucións necesarias. 

Valorar o grado de comprensión do entrevistador. 

Indagar o horario máis adecuado para realizar as entrevistas. 

test serviron de base para o inicio do traballo de 

campo, o cal, por conseguinte consta de dúas fases: 

coa empresa onde se atopa a traballadora. 

coa /coas traballadoras de cada empresa. 

O traballo de campo foi realizado durante os meses de Agosto e Setembro de 2009. 

A mostra deseñouse atendendo a unha distribución porcentual das 

no mostraxe: provincia, sector de actividade e 

A distribución de dita mostra en función destes factores descríbese no 

 

ntos de mostraxe corresponden a empresas repartidas polos 315 

concellos que conforman o territorio galego. 

 

O procedemento de mostraxe é de tipo sistemático estratificado que consiste 

en considerar categorías típicas diferentes entre si (estratos) que posúen gran 

homoxeneidade respecto a algunha característica (neste caso as variables 

estratificadoras serán a provincia onde se atopan as empresas, o sector de 
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actividade e o estrato de asalariados das empresas

equiprobabilidade preténdese con este tipo de mostraxe asegurar que tódalas 

empresas (xa que non se podía dispoñer de datos das traballadoras) estarán 

representadas axeitadamente na mostra. 

O número de elementos pertencentes a cada estrato de cada sector

provincia estableceuse seguindo a fórmula de afixación de mínima varianza de 

Neyman que garante a representatividade proporcional de cada estrato, sector e 

provincia, minimizando a varianza da variable estratificadora, obxectivo último da 

mostraxe.  

2.4 Erro de mostraxe. 

Unha vez determinado o método de mostraxe, débese ter en conta o nivel de 

erro establecido para a mostra, que debe ser integrado na ecuación de cálculo do 

tamaño mostral e o nivel de significación.

O nivel de erro neste caso depende 

sexan estas de tipo cuantitativo ou cualitativo, as primeiras utilizadas para a 

estimación de medias e as segundas para a estimación de proporcións de resposta. 

Desta maneira estímase, para un nivel de significación d

mostraxe dun 5 % para as variables cuantitativas e dun 12% para as variables 

cualitativas. 

2.5 Ponderación. 

Non se aplica ningún coeficiente de ponderación.

2.6 Cuestionario. 

O cuestionario aplicado consta de 

datos de clasificación e os datos persoais das mulleres enquisadas.

A enquisa deseñada comprende distintos temas sobre seguridade e saúde

desta maneira as preguntas estrutúranse
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actividade e o estrato de asalariados das empresas). Garantindo a aleatoriedade e a 

equiprobabilidade preténdese con este tipo de mostraxe asegurar que tódalas 

empresas (xa que non se podía dispoñer de datos das traballadoras) estarán 

s axeitadamente na mostra.  

O número de elementos pertencentes a cada estrato de cada sector e de cada 

provincia estableceuse seguindo a fórmula de afixación de mínima varianza de 

Neyman que garante a representatividade proporcional de cada estrato, sector e 

ovincia, minimizando a varianza da variable estratificadora, obxectivo último da 

 

Unha vez determinado o método de mostraxe, débese ter en conta o nivel de 

erro establecido para a mostra, que debe ser integrado na ecuación de cálculo do 

tamaño mostral e o nivel de significación. 

O nivel de erro neste caso depende do tipo de preguntas que se realicen, 

sexan estas de tipo cuantitativo ou cualitativo, as primeiras utilizadas para a 

estimación de medias e as segundas para a estimación de proporcións de resposta.  

Desta maneira estímase, para un nivel de significación do 95%, un erro de 

mostraxe dun 5 % para as variables cuantitativas e dun 12% para as variables 

Non se aplica ningún coeficiente de ponderación. 

O cuestionario aplicado consta de 58 preguntas, incluídas as referentes aos 

persoais das mulleres enquisadas. 

comprende distintos temas sobre seguridade e saúde; 

as preguntas estrutúranse en varias seccións, de forma que en cada 

 



II Enquisa sobre Condicións de Seguridade e Saúde 

unha delas están incluídas as preguntas que dan resposta  a un determinado aspecto 

que se quere coñecer. Os temas a tratar son:

1. Datos persoais. 

2. Tipo de contrato. 

3. Organización na prevención de riscos.

4. Condicións de Seguridade. 

5. Condicións ambientais no traballo.

6. Deseño do posto. 

7. Carga de traballo. 

8. Comunicación. 

9. Factores psicolóxicos e sociais no traballo.

10. Danos e riscos a saúde. 

11. Conciliación da vida laboral coa familiar

Na elaboración do cuestionario tivéronse en conta unh

consideracións, como por exemplo que as respostas poida

codificables, depurables e susceptibles de tratamento informático; ou ben manter 

unha estrutura axeitada para incentivar o interese da enquisada á

menor número posible de preguntas abertas

tratamento.  

2.7 Tamaño da mostra.

Realizáronse un total de 418 enquisas, repartidas polas catro provincias da 

seguinte maneira: 
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reguntas que dan resposta  a un determinado aspecto 

. Os temas a tratar son: 

Organización na prevención de riscos. 

Condicións ambientais no traballo. 

Factores psicolóxicos e sociais no traballo. 

da vida laboral coa familiar. 

cuestionario tivéronse en conta unha serie de  

por exemplo que as respostas poidan ser facilmente 

codificables, depurables e susceptibles de tratamento informático; ou ben manter 

ar o interese da enquisada á vez que inclúa o 

menor número posible de preguntas abertas pola dificultade de codificación e 

Tamaño da mostra. 

Realizáronse un total de 418 enquisas, repartidas polas catro provincias da 
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Táboa 2.  Distribución da mostra por provincias. 

PROVINCIA NÚMERO DE ENQUISAS 
A TRABALLADORAS

A Coruña  169 

Lugo 65 

Ourense 41 

Pontevedra 130 

Total 405 

 

Esta distribución é semellante a enquisa do ano 2008, que se amosa na 

táboa 3. Un feito diferencial o constitúe a incorporación de enquisas  a xefes/xefas, 

entendidas como persoal responsable directamente das traballadoras ben por ser o 

propietario da empresa ou ben por ter esta función designada.

Táboa 3. Distribución da mostra por provincias. Enquisa sobre as 

condicións de Seguridade e Saúde da muller en Galicia, 2008

PROVINCIA NÚMER
A TRABALLADORAS

A Coruña  

Lugo 

Ourense 

Pontevedra 

Total 

 

Na distribución final das enquisas realizadas

que se realizaron maior número de enquisas nas zonas de maior concentración de 

empresas de Galicia. 
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Táboa 2.  Distribución da mostra por provincias.  

NÚMERO DE ENQUISAS 
A TRABALLADORAS  

NÚMERO DE ENQUISAS 
A XEFES/AS 

3 

4 

1 

5 

13 

Esta distribución é semellante a enquisa do ano 2008, que se amosa na 

táboa 3. Un feito diferencial o constitúe a incorporación de enquisas  a xefes/xefas, 

ponsable directamente das traballadoras ben por ser o 

propietario da empresa ou ben por ter esta función designada. 

Táboa 3. Distribución da mostra por provincias. Enquisa sobre as 

condicións de Seguridade e Saúde da muller en Galicia, 2008 

NÚMERO DE ENQUISAS 
A TRABALLADORAS  

177 

47 

43 

149 

416 

realizadas, amosada no Gráfico 1, obsérvase 

que se realizaron maior número de enquisas nas zonas de maior concentración de 
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Gráfico 1. Distribución da mostra por concellos (Número de enquisas).

Estableceuse como criterio de traballo que a selección de empresas e 

posteriormente de traballadoras fose o máis representativo posible no ámbito  

territorial do emprego en Galicia. O gráfico 1 amosa unha maior concentración nas 

principais zonas empresariais da comunidade.
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mostra por concellos (Número de enquisas). 

 

Estableceuse como criterio de traballo que a selección de empresas e 

posteriormente de traballadoras fose o máis representativo posible no ámbito  

rego en Galicia. O gráfico 1 amosa unha maior concentración nas 

principais zonas empresariais da comunidade. 
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3. ANÁLISE DE NON RESPO

Coa experiencia do ano 2008 e co obxectivo de validar a metodoloxía de 

forma que permitise coñecer en que medida os resu

ou non a realidade das traballadoras galegas, consideramos que para a proposta da 

seguinte edición sería moi interesante coñecer o grado de representatividade das 

empresas e as traballadoras enquisadas con relación as totais

Para alcanzar este obxectivo é necesario a análise exhaustiva do que 

definimos como “non resposta”, é dicir todos aqueles casos nos que cumpriría 

realizar unha enquisa válida de forma aleatoria e que por diferentes causas ou 

motivos non se logrou. Pola falta dun censo de traballadoras 

directamente cas traballadoras, foi necesario a intervención da empresa, e a través 

dela e unha vez obtida a súa autorización pú

súa vez decidiron si estaban dispostas ou

As hipóteses de análise están en detectar si as empresas (seleccionadas de 

forma totalmente aleatoria e de acordo aos estratos por sector e tamaño 

establecidos para ser representativas de acordo a nivel de confianza ou

responderon seguindo un criterio aleatorio ou si pola contra se aprecian sesgos en 

determinadas provincias, sectores e estratos. Resulta relevante para o estudio 

determinar o grado de implicación e interese das empresas, o que informa 

implicitamente da situación de  seguridade e hixiene das traballadoras. Debemos 

coñecer si a selección final das traballadoras enquisadas se leva a cabo de forma 

aleatoria ou se pola contra é o empresario o que selecciona as asalariadas para 

responder. Por último queremos coñecer o nivel de compromiso das traballadoras 

con aportar información sobre a súa situación de seguridade o saúde. Seguindo o 

mesmo criterio de cuantificación de todo o traballo considerábamos que era 

necesario dispor dun máximo de información cuantit

diagnosticar e concluír a representatividade da mostra con relación á poboación 

inicial á que ía dirixida.  
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ANÁLISE DE NON RESPOSTA 

do ano 2008 e co obxectivo de validar a metodoloxía de 

forma que permitise coñecer en que medida os resultados obtidos nel se adaptaban 

ou non a realidade das traballadoras galegas, consideramos que para a proposta da 

seguinte edición sería moi interesante coñecer o grado de representatividade das 

empresas e as traballadoras enquisadas con relación as totais. 

Para alcanzar este obxectivo é necesario a análise exhaustiva do que 

definimos como “non resposta”, é dicir todos aqueles casos nos que cumpriría 

realizar unha enquisa válida de forma aleatoria e que por diferentes causas ou 

alta dun censo de traballadoras  non se puido contactar 

directamente cas traballadoras, foi necesario a intervención da empresa, e a través 

vez obtida a súa autorización púidose acceder ás traballadoras e estas a 

u non a realizar a enquisa.  

As hipóteses de análise están en detectar si as empresas (seleccionadas de 

forma totalmente aleatoria e de acordo aos estratos por sector e tamaño 

establecidos para ser representativas de acordo a nivel de confianza ou erro) 

responderon seguindo un criterio aleatorio ou si pola contra se aprecian sesgos en 

determinadas provincias, sectores e estratos. Resulta relevante para o estudio 

determinar o grado de implicación e interese das empresas, o que informa 

da situación de  seguridade e hixiene das traballadoras. Debemos 

coñecer si a selección final das traballadoras enquisadas se leva a cabo de forma 

aleatoria ou se pola contra é o empresario o que selecciona as asalariadas para 

os coñecer o nivel de compromiso das traballadoras 

con aportar información sobre a súa situación de seguridade o saúde. Seguindo o 

mesmo criterio de cuantificación de todo o traballo considerábamos que era 

necesario dispor dun máximo de información cuantitativa de forma que permitise 

diagnosticar e concluír a representatividade da mostra con relación á poboación 
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Amósanse a continuación os resultados que dan resposta as tres premisas 

estudadas; resposta por parte das empresas, se

dos empresarios e  resposta das traballadoras seleccionadas.

1º Resposta por parte das empresas. 

A realización do presente estudo fixo necesario contactar cun total de 

empresas, das que 211 aceptaron participar e 403

continuación comentaremos, non colaboraron.

Tomándose como referencia os datos iniciais correspondentes ó censo de 

empresas de Galicia do ano 2007 clasificadas por sectores e número de empregados, 

agrupados nos mesmos estratos nos que se clasificou a enquisa. Na hipóteses inicial 

de partida o traballo establecía a existencia da probabilidade de que certo número 

de empresas non quixeran responder ó cuestionario en todos os grupos e sectores 

que era posible1.  

Os resultados que se mostran na 

de empresas que  rexeitan participar e ó número de empresas que finalmente  

colaboraron.  

  

                                                        

1  Existen grupos por sectores e provincia, especialmente nos intervalos con máis de 500 
traballadores, que o número de empresas e moi limitado e de acordo os criterios de selección 
da enquisa todas ou case todas foron seleccionadas para ser entrevistadas.
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a continuación os resultados que dan resposta as tres premisas 

estudadas; resposta por parte das empresas, selección das traballadoras por parte 

dos empresarios e  resposta das traballadoras seleccionadas. 

A realización do presente estudo fixo necesario contactar cun total de 614 

, das que 211 aceptaron participar e 403 por diferentes motivos, que a 

continuación comentaremos, non colaboraron. 

Tomándose como referencia os datos iniciais correspondentes ó censo de 

empresas de Galicia do ano 2007 clasificadas por sectores e número de empregados, 

s nos que se clasificou a enquisa. Na hipóteses inicial 

de partida o traballo establecía a existencia da probabilidade de que certo número 

de empresas non quixeran responder ó cuestionario en todos os grupos e sectores 

se mostran na táboa 4 sinalan a relación entre o número 

de empresas que  rexeitan participar e ó número de empresas que finalmente  

Existen grupos por sectores e provincia, especialmente nos intervalos con máis de 500 
traballadores, que o número de empresas e moi limitado e de acordo os criterios de selección 

eccionadas para ser entrevistadas. 
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Táboa 4. Relación entre o número de empresas que rexeitaron 

participar na enquisa e o número de empresas que

Sector 
Nº 

traballadores A Coruña 

   Construción  
 

 
1-9 8 

 
10-49 

 

 
50-249 

 Servizos 
  

 
1-9 2 

 
10-49 3 

 
50-249 1 

 
250-499 

 

 
≥ 500 2 

Industria 
  

 
1-9 4 

 
10-49 2 

 
50-249 2 

 
250-499 

 

 
≥ 500 1 

Agrario  
 

 
1-9 4 

 
50-249 1 

 
Observase unha distribución irregular da non resposta, destacan as 

empresas de menor dimensión, menos de 10 traba

nas provincias de A Coruña e Ourense. Na suma acumulada de Galicia foi necesario 

contactar con un total de 39 empresas para que tan só dúas d

enquisas efectivas.  

As pequenas industrias e empresas agrícolas

reveláronse por encima da peor das hipóteses iniciais, é dicir aquela que 

contemplaba tres empresas de suplencia por cada titular. No extremo contrario 

atópase o sector servizos en todas as provincias e estratos e na industria ond

foi necesario recorrer a empresas suplentes. 
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entre o número de empresas que rexeitaron 

participar na enquisa e o número de empresas que colaboraron. 

Lugo Ourense Pontevedra Galicia 

    

    

 

13 

 

20 

2 

  

2 

  

3 2 

    1 1 3 2 

1 2 1 2 

1 1 1 1 

  

2 

 

  

1 2 

    

 

2 6 4 

1 1 1 2 

1 0 2 2 

   

1 

    

    

   

2 

   

1 

Observase unha distribución irregular da non resposta, destacan as 

empresas de menor dimensión, menos de 10 traballadores, do sector da construción 

nas provincias de A Coruña e Ourense. Na suma acumulada de Galicia foi necesario 

empresas para que tan só dúas delas realizaran 

As pequenas industrias e empresas agrícolas e pesqueiras de A Coruña 

reveláronse por encima da peor das hipóteses iniciais, é dicir aquela que 

contemplaba tres empresas de suplencia por cada titular. No extremo contrario 

atópase o sector servizos en todas as provincias e estratos e na industria onde non 

foi necesario recorrer a empresas suplentes.  
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Na análises en profundidade da negativ

conta a distancia temporal entre o censo de partida e a realización da enquisa. 

xeito a carencia do censo de empresas do 

detectados no estudio anterior incrementáranse

tempo moitas empresas cambiaron de emprazamento, non só dentro da mesma 

poboación, tamén entre poboacións, concellos

localización fose infrutuosa.  No total (145) empresas rexeitaron colaborar por esta 

causa, das que (35) cambiaran de domicilio e (110) nos se puido contactar con elas. 

Entre as causas desta ausencia de contacto destacan os teléfonos incorrectos, 

chamadas sen contestación  e que persoada a

persoa responsable  quixera tomar a decisión de consentir a enquisa.

Unha vez postos en contacto ca empresa, e tal como estaba establecido na 

metodoloxía, solicitouse falar ca persoa respo

ou responsable de recursos humanos) e esta persoa decidía a participación ou non 

da empresa. Como resultado desta etapa un total de 140 empresas rexeitaron a súa 

participación por teléfono no traballo, os argumentos fo

Negativa do empresario o responsable (50), ausencia de negativa pero tampouco se 

concreta unha reunión concreta tras diversas chamadas (48), informa que non hai 

traballadoras na empresa (36), informa que as traballadoras se negan a real

enquisas (6). 

A realización da entrevista persoal concreta a última fase da metodoloxía de 

recollida de datos de campo. Para levar a cabo esta etapa, de forma posterior a 

concertación telefónica, a enquisadora  ponse en contacto c

na empresa para posteriormente, de acordo ó principio de aleatorización, 

seleccionar as traballadoras as que realiza

empresas negáronse a que se realizara de forma efectiva a entrevista, isto resultou 

un revés sorprendente que dificultou moito o traballo e supuxo retrasos 

importantes no mesmo. Dada a circunstancia de que a enquisadora se desprazara a 

empresa, axendara a reunión, o posterior rexeitamento por parte da empresa 

supuxo un grave problema organizativo. 

en primeiro lugar sitúase que as traballadoras decidiron non realizar a enquisa (40),  
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Na análises en profundidade da negativa inicial a participar deberá terse en 

conta a distancia temporal entre o censo de partida e a realización da enquisa. Deste 

de empresas do año 2008 supuxo que os problemas 

incrementáranse debido a que neste período de 

ambiaron de emprazamento, non só dentro da mesma 

poboación, tamén entre poboacións, concellos e provincias, supoñendo que a 

localización fose infrutuosa.  No total (145) empresas rexeitaron colaborar por esta 

causa, das que (35) cambiaran de domicilio e (110) nos se puido contactar con elas. 

Entre as causas desta ausencia de contacto destacan os teléfonos incorrectos, 

sen contestación  e que persoada a enquisadora na empresa ningunha 

persoa responsable  quixera tomar a decisión de consentir a enquisa. 

Unha vez postos en contacto ca empresa, e tal como estaba establecido na 

metodoloxía, solicitouse falar ca persoa responsable, (xeralmente xerente, director 

ou responsable de recursos humanos) e esta persoa decidía a participación ou non 

da empresa. Como resultado desta etapa un total de 140 empresas rexeitaron a súa 

participación por teléfono no traballo, os argumentos foron os  que seguen: 

Negativa do empresario o responsable (50), ausencia de negativa pero tampouco se 

concreta unha reunión concreta tras diversas chamadas (48), informa que non hai 

traballadoras na empresa (36), informa que as traballadoras se negan a realizar 

A realización da entrevista persoal concreta a última fase da metodoloxía de 

recollida de datos de campo. Para levar a cabo esta etapa, de forma posterior a 

concertación telefónica, a enquisadora  ponse en contacto coa persoa de referencia 

na empresa para posteriormente, de acordo ó principio de aleatorización, 

seleccionar as traballadoras as que realizan a enquisa. Nesta etapa un total de (110) 

empresas negáronse a que se realizara de forma efectiva a entrevista, isto resultou 

orprendente que dificultou moito o traballo e supuxo retrasos 

importantes no mesmo. Dada a circunstancia de que a enquisadora se desprazara a 

a a reunión, o posterior rexeitamento por parte da empresa 

supuxo un grave problema organizativo. Analizando os motivos para esta negativa 

en primeiro lugar sitúase que as traballadoras decidiron non realizar a enquisa (40),  
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sempre segundo o responsable ou persoa de contacto. En segundo lugar sitúas

negativa do empresario (28), a terceira negativa 

informando de que xa non contan con asalariadas (27), p

evasivas ou negativas difusas que supuxeron a imposibilidade da realización das 

enquisas (14) e que basicamente ían encamiñadas a propoñer as enquisadoras 

volveran ó día seguinte ou en horarios nos que a empresa estaba pechada.

A análise da non resposta das empresas por sectores mostra que no da 

construción  rexeitaron (45) empresas, nos que  39 casos non foi posible localizalas. 

No sector servizos (302) empresas que descartaron participar das cales 

116 fixérono por teléfono, 93 non foron localizables e 89 negáronse a colaborar na 

etapa de enquisa. No sector industria producíronse un total de (51) rexeitamentos 

nos que os motivos e momentos de desestimación

forma equilibrada, por teléfono (17), en visita 

último no sector agrario propuxéronse un total de (5) rexeitamentos dos que 

eran debidos a non poder ser localizables e os out

rexeitamento telefónico e en visita. 

Analizados os rexeitamentos por provincias era previsible pola intensidade 

de mostraxe que Pontevedra con (186) e A Coruña  con (153) destacaran claramente 

por encima de Lugo (31) e Ourense (33)

si hai ou non un porcentaxe de rexeitamento porcentual diferente nas provincias. A 

resposta é afirmativa, en Pontevedra para poder entrevistar en 75 empresas 

contactouse con 261, posto que 186 no participa

Na Coruña a relación foi de 3 mentres que en Ourense de 2,3 e en Lugo de 1,

Conclúese que nas provincias de interior a resposta foi má

provincias Atlánticas que supuxeron un esforzo maior.

Respecto a resposta por estrato encontrámonos que os maiores porcentaxes 

de negativas producíronse no estrato máis pequeno ,menor número de asalariados, 

de todos os sectores. Desta forma un total de (259) empresas de menos de 10 

traballadores no quixeron participar. Sendo (7

baixo, 10-49 traballadores, que desistiron colaborar. Nas empresas de mai
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sempre segundo o responsable ou persoa de contacto. En segundo lugar sitúase a 

terceira negativa empresarial  produciuse 

on contan con asalariadas (27), por último un grupo de 

evasivas ou negativas difusas que supuxeron a imposibilidade da realización das 

enquisas (14) e que basicamente ían encamiñadas a propoñer as enquisadoras que 

volveran ó día seguinte ou en horarios nos que a empresa estaba pechada. 

A análise da non resposta das empresas por sectores mostra que no da 

construción  rexeitaron (45) empresas, nos que  39 casos non foi posible localizalas. 

sas que descartaron participar das cales un total de 

116 fixérono por teléfono, 93 non foron localizables e 89 negáronse a colaborar na 

etapa de enquisa. No sector industria producíronse un total de (51) rexeitamentos 

desestimación de colaborar repartíronse de 

, en visita (16) e non localizables (14). Por 

último no sector agrario propuxéronse un total de (5) rexeitamentos dos que (3) 

eran debidos a non poder ser localizables e os outros 2 se repartían entre 

Analizados os rexeitamentos por provincias era previsible pola intensidade 

que Pontevedra con (186) e A Coruña  con (153) destacaran claramente 

por encima de Lugo (31) e Ourense (33). O dato interesante encontrase en coñecer 

si hai ou non un porcentaxe de rexeitamento porcentual diferente nas provincias. A 

resposta é afirmativa, en Pontevedra para poder entrevistar en 75 empresas 

contactouse con 261, posto que 186 no participaron, o que supón una relación 3,5. 

e 3 mentres que en Ourense de 2,3 e en Lugo de 1,8. 

Conclúese que nas provincias de interior a resposta foi más favorable que nas 

que supuxeron un esforzo maior. 

por estrato encontrámonos que os maiores porcentaxes 

de negativas producíronse no estrato máis pequeno ,menor número de asalariados, 

de todos os sectores. Desta forma un total de (259) empresas de menos de 10 

traballadores no quixeron participar. Sendo (78) as empresas de tamaño medio – 

49 traballadores, que desistiron colaborar. Nas empresas de maior 
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tamaño, máis de 50 empregados, resultado de unir os estratos superiores, 

obtivéronse un total de (66) negativas.   

A pesares de relacionarse o maio

empresas nos estratos con menor número de asalariados ca maior intensidade de

mostraxe nestas, obtívose un crecente porcentaxe de rexeitamento por parte das 

empresas segundo diminuía o seu rango 

2º Selección das traballadoras por parte dos empresarios

Como se sinala no apartado anterior, estableceuse como criterio de traballo a 

selección aleatoria por parte das enquisadoras das asalariadas por conta allea. 

Tamén se consideraba necesario que os postos de

medida do posible, representativos do sector e do estrato no que esta

empresas, por exemplo nunha empresa do sector industrial 

traballadoras deberían desempeñar un posto no proceso produti

que isto non foi  posible, tan só nun 12% dos casos a selección das traballadoras foi 

libre por parte das enquisadoras e no restante 88% foi establecida ou condicionada 

por parte do responsable da empresa.  

En segundo lugar considerase relevante, segundo se establecera no manual 

do enquisador, que a entrevista fose libre e non condicionada pola falla de 

intimidade. En aproximadamente a metade dos casos de forma total ou parcial a 

entrevista realizouse en presenza dun responsable da empres

As circunstancias  anteriormente descritas  levaron a que a que 

maioritariamente as traballadoras enquisadas se encontren no posto de desempeño 

profesional definido como persoal de oficina, o que desvirtúa as respostas con 

relación ó obxectivo do estudo. Ademais de ser estas respostas obtidas 

condicionados pola presenza dun responsable das empresas colaboradoras no 

estudo. 
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tamaño, máis de 50 empregados, resultado de unir os estratos superiores, 

 

A pesares de relacionarse o maior índice de rexeitamento por parte das 

empresas nos estratos con menor número de asalariados ca maior intensidade de 

nestas, obtívose un crecente porcentaxe de rexeitamento por parte das 

empresas segundo diminuía o seu rango de asalariados. 

ección das traballadoras por parte dos empresarios 

Como se sinala no apartado anterior, estableceuse como criterio de traballo a 

selección aleatoria por parte das enquisadoras das asalariadas por conta allea. 

Tamén se consideraba necesario que os postos de traballo seleccionados foran, na 

medida do posible, representativos do sector e do estrato no que estaban situadas as 

empresas, por exemplo nunha empresa do sector industrial preferentemente as 

un posto no proceso produtivo. Débese sinalar 

nun 12% dos casos a selección das traballadoras foi 

libre por parte das enquisadoras e no restante 88% foi establecida ou condicionada 

elevante, segundo se establecera no manual 

do enquisador, que a entrevista fose libre e non condicionada pola falla de 

intimidade. En aproximadamente a metade dos casos de forma total ou parcial a 

entrevista realizouse en presenza dun responsable da empresa. 

As circunstancias  anteriormente descritas  levaron a que a que 

maioritariamente as traballadoras enquisadas se encontren no posto de desempeño 

profesional definido como persoal de oficina, o que desvirtúa as respostas con 

. Ademais de ser estas respostas obtidas 

condicionados pola presenza dun responsable das empresas colaboradoras no 
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3º Resposta das traballadoras seleccionadas.

As enquisadoras valoraron as entrevistas cas asalariadas por conta allea  

atendendo a dous  criterios; a colaboración das enquisadas na entrevista e a 

sinceridade das súas respostas. Estimouse que a colaboración das protagonistas do 

estudio foi boa ou moi boa nun 85% das entrevistas, regular nun 10%, pouca nun 

4% e ningunha no restante 1%. En relación a sinceridade das respostas  considerase 

que foron moi sinceras no 65% dos casos, bastante sinceras no 27% e pouco sinceras 

no 8% dos casos. 
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3º Resposta das traballadoras seleccionadas. 

As enquisadoras valoraron as entrevistas cas asalariadas por conta allea  

us  criterios; a colaboración das enquisadas na entrevista e a 

sinceridade das súas respostas. Estimouse que a colaboración das protagonistas do 

estudio foi boa ou moi boa nun 85% das entrevistas, regular nun 10%, pouca nun 

relación a sinceridade das respostas  considerase 

que foron moi sinceras no 65% dos casos, bastante sinceras no 27% e pouco sinceras 
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4. DESCRIPCIÓN DA MOSTR

Neste capítulo preséntase unha serie de táboas e gráficos que informan, 

mediante datos ponderados, sobre as características da mostra das enquisadas.

A distribución das traballadora

Gráfico 2. Nel pódese observar o peso tan i

comparamos cos resultados obtidos na VI Enquisa Nacional de condicións do 

traballo, que inclúe tanto homes como mulleres; denotamos unha presenza moito 

máis acusada das mulleres galegas no sector servizos. Para o computo nacional a 

porcentaxe de traballadores no sector servizos é do 65

atopada é a baixa porcentaxe de mulleres traballando no sector 

comparamos cos resultados da VI Enquisa N

Gráfico 2. Distribución da mostra por Sectores de actividade. 

Servizos
83,70%
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DESCRIPCIÓN DA MOSTRA. 

Neste capítulo preséntase unha serie de táboas e gráficos que informan, 

sobre as características da mostra das enquisadas. 

A distribución das traballadoras por sector de actividade preséntase no 

. Nel pódese observar o peso tan importante do sector servizos (83,7%). Se 

dos na VI Enquisa Nacional de condicións do 

traballo, que inclúe tanto homes como mulleres; denotamos unha presenza moito 

máis acusada das mulleres galegas no sector servizos. Para o computo nacional a 

porcentaxe de traballadores no sector servizos é do 65,5 %. Outra gran diferenza 

atopada é a baixa porcentaxe de mulleres traballando no sector da construción se o 

omparamos cos resultados da VI Enquisa Nacional (Gráfico 3). 

Distribución da mostra por Sectores de actividade.  

 

Construcción
1,48%

Industria
13,33%

Agrario
1,48%
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Gráfico 3. Distribución da mostra

Enquisa Nacional de condicións de traballo, 2005.

Na táboa 5 amósase a distribución das traballadoras por tamaño do cadro de 

persoal da empresa, así como o sector de actividade ó que pertencen. Na 

amósase a distribución por provincias e tamén en función do sector de actividade.

Táboa 5. Distribución da mostra por tamaño do cadro de persoal e 

sector 

 TAMAÑO DO CADRO DE P

1 a 9 10 a 49 50 a 249

Construción  0,5% 0,5% 0,5%

Servizos  26,9% 20,5% 16,8%

Industria  1,2% 4,0% 5,2%

Agrario  0,5% 0,0% 0,2%

Total  29,1% 24,9% 22,7%

 

Táboa 6. Distribución da mostra por provincias e sectores

PROVINCIA CONSTRUCIÓN SERVIZOS

A Coruña 0,7% 

Lugo 0,2% 

Ourense  0,2% 

Pontevedra 0,2% 
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ción da mostra por Sectores de actividade. VI 

Enquisa Nacional de condicións de traballo, 2005. 

 

amósase a distribución das traballadoras por tamaño do cadro de 

persoal da empresa, así como o sector de actividade ó que pertencen. Na táboa 6 

sase a distribución por provincias e tamén en función do sector de actividade. 

. Distribución da mostra por tamaño do cadro de persoal e 

TAMAÑO DO CADRO DE P ERSOAL  

50 a 249 250 a 500 Máis de 500  Total  

0,5% 0,0% 0,0% 1,5% 

16,8% 8,6% 10,9% 83,7% 

5,2% 0,5% 2,5% 13,3% 

0,2% 0,7% 0,0% 1,5% 

22,7% 9,9% 13,3% 100% 

Distribución da mostra por provincias e sectores 

SERVIZOS INDUSTRIA AGRARIO TOTAL 

34,1% 5,7% 1,2% 41,7% 

14,3% 1,2% 0,2% 16,0% 

8,6% 1,2% 0,0% 10,1% 

26,7% 5,2% 0,0% 32,1% 
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Total 1,5% 

A maior parte das enquisadas traballa en empresas pequenas de menos de 9 

asalariados, ou en empresas medianas con 

traballadores. Isto acontece de forma mais acusada nos sectores da construción e da 

agricultura. 

Respectando as proporcións de número de

provincias, case o 80% das enquisadas pertencen as provincias de Pontevedra e A 

Coruña. 

 A distribución das traballadoras e

no gráfico 4. Como representa dito gráfico, case o 4

comprendida entre os 25 e os 34 anos. Se o comparamos coa gráfica correspondente 

a VI enquisa nacional (gráfico 5), observamos que a media de idade das 

traballadoras  e lixeiramente menor. 

 Se comparamos os grupos de idade co nivel de es

(táboa 7), obsérvase que na franxa de idade comprendida

maioría das traballadoras teñen un título universitario de primeiro 

ciclo, mentres que na franxa comprendida entre os 45 e os 54 anos, a maio

enquisadas só posúe o graduado escolar.

Gráfico 4. Distribución da mostra segundo grupos de idade

Non contesta

55-65 anos

45-54 anos

35-44 anos

25-34 anos

16-24 anos

,2%

5,4%

5,2%
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83,7% 13,3% 1,5% 100,0% 

traballa en empresas pequenas de menos de 9 

asalariados, ou en empresas medianas con cadros de persoal inferiores a 250 

traballadores. Isto acontece de forma mais acusada nos sectores da construción e da 

as proporcións de número de habitantes de cada unha das 

provincias, case o 80% das enquisadas pertencen as provincias de Pontevedra e A 

A distribución das traballadoras enquisadas por grupos de idade móstrase 

epresenta dito gráfico, case o 40 % sitúanse na franxa de idade 

comprendida entre os 25 e os 34 anos. Se o comparamos coa gráfica correspondente 

), observamos que a media de idade das 

Se comparamos os grupos de idade co nivel de estudos das enquisadas 

obsérvase que na franxa de idade comprendida entre os 25 e os 34 anos a 

das traballadoras teñen un título universitario de primeiro ou segundo 

dida entre os 45 e os 54 anos, a maioría das 

só posúe o graduado escolar.  

mostra segundo grupos de idade 

 

19,3%

30,9%

39,0%
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Gráfico 5. Distribución da mostra segundo grupos de idade. VI Enquisa 

Nacional de condicións de traballo, 2005

Táboa 7. Distribución da mostra p

 GRUPOS DE IDADE

16-24 anos  25-34 anos  

Graduado 
escolar ou 
Graduado 

ESO 

0,2% 1,2% 

FP1 ou Grao 
medio 

0,7% 3,2% 

FP2 ou Grao 
superior 

1,5% 9,7% 

Bacharelato  0,7% 2,0% 

COU 0,0% 2,2% 

Universitario 
1º ciclo 

1,5% 12,9% 

Universitario 
2º ciclo 

0,2% 7,9%% 

Outros  0,2% 0,0% 

Total  5,2% 39,1% 

 

A táboa 8  presenta a situación de traballo actual do conxunto da mostra de 

traballadoras. Obsérvase unha importante seguridade en canto 

posto que máis do 80 % afirman que se atopan indefinidas, por
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Distribución da mostra segundo grupos de idade. VI Enquisa 

de condicións de traballo, 2005  

 

Distribución da mostra por nivel de estudos e idade 

GRUPOS DE IDADE  

35-44 anos  45-54 anos  55-65 anos  Total  

3,5% 7,4% 1,7% 14,1% 

2,2% 1,2% 0,2% 83,7% 

4,7% 1,0% 0,2% 17,1% 

1,7% 1,5% 1,2% 7,2% 

1,7% 3,2% 0,7% 7,9% 

10,1% 3,0% 0,2% 27,7% 

6,9% 1,5% 0,7% 17,3% 

0,0% 0,5% 0,2% 1,0% 

30,9% 19,3% 5,4% 100% 

presenta a situación de traballo actual do conxunto da mostra de 

traballadoras. Obsérvase unha importante seguridade en canto ao posto de traballo, 

posto que máis do 80 % afirman que se atopan indefinidas, porcentaxe algo 
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superior se comparamos coa situación global a nivel nacional (

respecto ao ano 2008 observase un lixeiro descenso dos contratos temporais.

Táboa 8. Distribución da mostra segundo a modalidade de contrato. 

Enquisa sobre as condicións de Seguridade e Saúde da muller en 

Galicia, 2008 e 2009. 

 
% 

Indefinido 

Temporal 

Por obra 

En  practicas 

Aprendizaxe ou formación  

Outro 

Total 

Táboa 9. Distribución da mostra segundo a modalidade de contrato. VI 

Enquisa Nacional de condicións de traballo, 2005.
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superior se comparamos coa situación global a nivel nacional (táboa 9). Con 

un lixeiro descenso dos contratos temporais. 

Distribución da mostra segundo a modalidade de contrato. 

ns de Seguridade e Saúde da muller en 

% Traballadoras 

(2009) 

% Traballadoras 

(2008) 

80,5 81,0 

8,4 11,8 

4,9 4,1 

2,2 1,4 

0,7 - 

3,0 1,7 

100,0 100,0 

Distribución da mostra segundo a modalidade de contrato. VI 

Enquisa Nacional de condicións de traballo, 2005. 
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No gráfico 6 obsérvase que maioritariamente as traballadoras galegas 

enquisadas están contratadas a tempo completo (90

0 52% das enquisadas traballan en xornada partida

continua. 

Gráfico 6. Distribución da mostra por tipo de contrato.

Gráfico 7. Distribución da mostra por tipo de xornada.

  

Contrato a  tempo 
completo

90%

Continua
33%

Partida
52%
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maioritariamente as traballadoras galegas 

contratadas a tempo completo (90 %) e no gráfico 7 obsérvase que 

0 52% das enquisadas traballan en xornada partida fronte o 33% que a teñen 

Distribución da mostra por tipo de contrato.  

 

Distribución da mostra por tipo de xornada. 

 

Contrato a tempo 
parcial

8%

Reducción de 
xornada

2%

Partida
52%

Ambas
15%
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5. ORGANIZACIÓN DA PREV

MEDIDAS PREVENTIVAS.

Analízase o coñecemento da traballadora sobre a organización que ten a 

empresa na que traballa en materia de prevención de riscos laborais. Distínguese 

entre órganos de participación, analizando as figuras representativas do delegado 

de prevención e, por outra banda, os recursos preventivos adoptados e con que 

frecuencia se utilizan. 

Un resultado moi relevante en función das respostas obtidas e a alta 

porcentaxe de descoñecemento que se da entre as traballadoras respecto a 

organización da que dispón a empresa e as actividades preventivas que 

Así, un 33,6 % das enquisadas contestaron que o seu centro de traballo non 

dispoñía de delegado de prevención de riscos laborais, sendo probable que unha 

parte importante desas respostas poña de manifesto a mera inexistencia de recursos 

ou actividades preventivas, ou ben unha escasa información ao respecto

das enquisadas manifesta non saber se existe esta figura)

interese por parte das traballadoras.  

Pola súa parte, o 29,2% das enquisadas non sabe se na súa empresa está 

constituído o Comité de Seguridade e Saúde; o cal é máis común, loxicamente, nos 

centros de traballo con máis de 50 empregados.

Na táboa 10 amósanse os resultados obtidos a tal pregunta, o que supó

elemento de preocupación, pois mostra unha débil presenza dos delegados e 

delegadas de prevención e dos comités de seguridade e saúde 

pouco respecto a unha adecuada cultura preventiva por parte das empresas.
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ORGANIZACIÓN DA PREVENCIÓN E 

AS PREVENTIVAS. 

Analízase o coñecemento da traballadora sobre a organización que ten a 

empresa na que traballa en materia de prevención de riscos laborais. Distínguese 

entre órganos de participación, analizando as figuras representativas do delegado 

vención e, por outra banda, os recursos preventivos adoptados e con que 

Un resultado moi relevante en función das respostas obtidas e a alta 

porcentaxe de descoñecemento que se da entre as traballadoras respecto a 

e as actividades preventivas que se realizan. 

% das enquisadas contestaron que o seu centro de traballo non 

delegado de prevención de riscos laborais, sendo probable que unha 

de manifesto a mera inexistencia de recursos 

ou actividades preventivas, ou ben unha escasa información ao respecto (o 20,7% 

das enquisadas manifesta non saber se existe esta figura), ou incluso falta de 

te, o 29,2% das enquisadas non sabe se na súa empresa está 

o Comité de Seguridade e Saúde; o cal é máis común, loxicamente, nos 

centros de traballo con máis de 50 empregados. 

amósanse os resultados obtidos a tal pregunta, o que supón un 

elemento de preocupación, pois mostra unha débil presenza dos delegados e 

e dos comités de seguridade e saúde e, por conseguinte, 

nha adecuada cultura preventiva por parte das empresas. 
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Táboa 10. Nesta empresa ou centro de traballo, sabe si existen as 

seguintes figuras? 

FIGURAS 

Representación Legal dos Traballadores

Delegado de Prevención 

Comité de Empresa 

Comité de Seguridade e Saúde 

 

Se analizamos esta pregunta por sectores de actividade obsérvase que é no 

sector agrario onde hai máis presenza de delegados de prevención nas empresas, 

seguido do sector industria (Ver táboa 11

Táboa 11. Nesta empresa ou centro de traballo, sabe si hai algún 

delegado de prevención de riscos laborais? 

 
SECTOR DE ACTIVIDADE

Construción  Servizos

SI 33,3% 43,4

NON 50,0% 34,5

Non sabe 1,5% 9,7%

Non contesta 0,0% 0,6

 

Se comparamos estes resultados cos obtidos na enquisa do ano 2008 vemos 

que a presenza dos delegados de prevención aumentou en tódolos sectores (Ver 

táboa 12) 
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sa ou centro de traballo, sabe si existen as 

SI NON NS NC 

Representación Legal dos Traballadores  46,4% 41,7% 11,1% 0,7% 

45,2% 33,6% 20,7% 0,5% 

31,9% 50,1% 17,3% 0,7% 

18,3% 52,6% 29,2% 0,7% 

Se analizamos esta pregunta por sectores de actividade obsérvase que é no 

sector agrario onde hai máis presenza de delegados de prevención nas empresas, 

1). 

ou centro de traballo, sabe si hai algún 

delegado de prevención de riscos laborais? Por sector de actividade. 

SECTOR DE ACTIVIDADE 

Servizos  Industria Agrario Total 

43,4% 51,9% 100% 45,2% 

34,5% 29,6% 0,0% 33,6% 

9,7% 4,7% 1,0% 17,1% 

0,6% 0,0% 0,0% 0,5% 

Se comparamos estes resultados cos obtidos na enquisa do ano 2008 vemos 

que a presenza dos delegados de prevención aumentou en tódolos sectores (Ver 

 



II Enquisa sobre Condicións de Seguridade e Saúde 

Táboa 12. Nesta empresa ou centro de traballo, sabe si hai algún 

delegado de prevención de riscos laborais? Enquisa sobre as 

condicións de Seguridade e Saúde da muller en Galicia, 

 

 
SECTOR DE ACTIVIDADE

Construción  Servizos

SI 22,2% 16,0

NON 0,0% 13,7

Non sabe 0,0% 1,7

Non contesta 77,8% 68,6

 

Ao pedirlles ás traballadoras que afirmaron ter delegado de prevención na 

súa empresa, que valoraran a eficacia deste delegado en materi

riscos, máis do 70% valorouno moi positivamente. (Ver 

Gráfico 8. Valore de 0 a 10 a eficacia

materia de prevención de riscos neste centro.

0

1

4

5

6

7

8

9

10

Non sabe

Non contesta

4,0%

0,6%

0,6%

4,5%

2,3%

4,0%
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centro de traballo, sabe si hai algún 

delegado de prevención de riscos laborais? Enquisa sobre as 

condicións de Seguridade e Saúde da muller en Galicia, 2008. 

SECTOR DE ACTIVIDADE 

Servizos  Industria Agrario Total 

16,0% 36,5% 40,0% 19,0% 

13,7% 3,8% 0,0% 12,0% 

1,7% 5,8% 0,0% 2,2% 

68,6% 53,8% 60,0% 66,8% 

pedirlles ás traballadoras que afirmaron ter delegado de prevención na 

súa empresa, que valoraran a eficacia deste delegado en materia de prevención de 

riscos, máis do 70% valorouno moi positivamente. (Ver Gráfico 8) 

Valore de 0 a 10 a eficacia do Delegado de prevención en 

materia de prevención de riscos neste centro. 

 

15,9%

17,6%

26,7%

13,6%

10,2%
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Gráfico 9. Cómo se organiza a Xestión da Prevención na 

 

No Gráfico 9 indícase cómo se xestiona a prevención de riscos nas empresa

onde traballan as enquisadas. A maioría das empresas (47%) teñen contratado un 

servizo de prevención alleo, un 10% teñen servizo de prevención propio, nun 9% dos 

casos é un traballador designado o que se encarga da prevención en un 8% dos 

casos é o mesmo empresario o que se encarga da xestión da prevención.

 

Hai que destacar que un 22% das enquisadas non sabe cómo se organiza a 

xestión da prevención na súa empresa (i

empresas de pequeno tamaño). (Ver Táboa 13

  

Traballador 
designado

9%

Servizo de 
Prevención Alleo 

(SPA)
47%
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Cómo se organiza a Xestión da Prevención na súa empresa?  

 

indícase cómo se xestiona a prevención de riscos nas empresas 

onde traballan as enquisadas. A maioría das empresas (47%) teñen contratado un 

teñen servizo de prevención propio, nun 9% dos 

sos é un traballador designado o que se encarga da prevención en un 8% dos 

casos é o mesmo empresario o que se encarga da xestión da prevención. 

Hai que destacar que un 22% das enquisadas non sabe cómo se organiza a 

ón da prevención na súa empresa (isto maniféstase máis acusadamente nas 

Táboa 13) 

Empresario
8%

Servizo de 
Prevención Propio 

(SPP)
10%

Servizo de 
Prevención 

Mancomunado 
(SPM)

3%

Non sabe
22%

Non contesta
1%
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Táboa 13. Organización da xestión da prevención segundo o cadro de 

persoal das empresas. 

 

TAMAÑO DO CADRO DE P

1 a 9 

Empresario  18,6% 

Traballador designado 7,6% 11,9

Servizo de prevención alleo 
(SPA) 41,5% 54,5%

Servizo de prevención propio 
(SPP) 4,2% 

Servizo de prevenci ón 
mancomunado (SPM) 0,8% 

Non sabe 24,6% 23,8%

Non contesta 2,5% 

 

 En canto aos recursos preventivos adoptados o 26,7 % das traballadoras 

afirma que, durante o último ano, realizo

para a saúde ou seguridade. Por outra banda, un 11,9 % sinala descoñecer si se 

realizou un estudio desas características no seu posto.

máis habituais en postos de traballo ocupados por tr

indefinido, polo tanto podería establecerse unha correlación entre a falla de análise 

de riscos específicos do posto de traballo e precariedade laboral.

Cando se lles pregunta ás traballadoras cal foi o motivo para realizar a 

avaliación de riscos o 40,6% sinala que foi para controlar a adecuación das medidas 

adoptadas previamente nunha avaliación inicial de riscos.
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. Organización da xestión da prevención segundo o cadro de 

TAMAÑO DO CADRO DE P ERSOAL  

10 a 
49 

50 a 
249 

250 a 
500 

Máis de 
500 Total 

4,0% 5,4% 2,5% 1,9% 8,1% 

11,9% 9,8% 5,0% 5,6% 8,6% 

54,5% 59,8% 65,0% 13,0% 47,4% 

5,0% 4,3% 12,5% 40,7% 10,1% 

1,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,5% 

23,8% 20,7% 15,0% 22,2% 22,2% 

0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,0% 

os recursos preventivos adoptados o 26,7 % das traballadoras 

afirma que, durante o último ano, realizouse unha avaliación ou un estudio de riscos 

para a saúde ou seguridade. Por outra banda, un 11,9 % sinala descoñecer si se 

realizou un estudio desas características no seu posto. Estes estudios son moito 

máis habituais en postos de traballo ocupados por traballadoras con contrato 

indefinido, polo tanto podería establecerse unha correlación entre a falla de análise 

de riscos específicos do posto de traballo e precariedade laboral. 

Cando se lles pregunta ás traballadoras cal foi o motivo para realizar a 

foi para controlar a adecuación das medidas 

adoptadas previamente nunha avaliación inicial de riscos. (Gráfico 10) 
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Gráfico 10. Cal foi o motivo para facer a avaliación de riscos do seu 

posto de traballo? 

O 67,3% das traballadoras que afirman que se realizou unha avaliación de 

riscos no seu posto indican que se lles informou dos resultados da avaliación. A 

forma máis empregada para facilitarlles a información

escrito. 

En canto as medidas adoptadas tr

afirman que non se adoptaron medidas. 

 Nos casos nos que se tomou algunha medida tras a avaliación realizada, as 

adoptadas con máis frecuencia son modificacións de instalacións (22,2%) e en 

segundo lugar de importancia as medidas adoptadas foron actividades encamiñadas 

a formación (11,0% das traballadoras que contestaron que si se adoptaban medidas 

tralo estudio de riscos). Débese sinalar que non se adoptaran medidas como 

modificación ou subministro de equipos de pro

dos casos). 

 Preguntóuselles ás traballadoras se durante o último ano asistiran a algún 

curso ou charla sobre seguridade e saúde no seu traballo (

que non asistira a ningún curso o charla na súa 

Avaliación Inicial de Riscos

Modificacións do Posto de Traballo 

Condicións de Embarazo e Lactación

Traballador especialmente Sensible

Despois da Investigación dun AT

Con motivo dos resultados da Vixilancia da Saúde

Control da adecuación das medidas preventivas 

Outros

Non sabe
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. Cal foi o motivo para facer a avaliación de riscos do seu 

balladoras que afirman que se realizou unha avaliación de 

riscos no seu posto indican que se lles informou dos resultados da avaliación. A 

forma máis empregada para facilitarlles a información é mediante un informe 

En canto as medidas adoptadas trala avaliación, o 40,7% das traballadoras 

 

Nos casos nos que se tomou algunha medida tras a avaliación realizada, as 

adoptadas con máis frecuencia son modificacións de instalacións (22,2%) e en 

ncia as medidas adoptadas foron actividades encamiñadas 

a formación (11,0% das traballadoras que contestaron que si se adoptaban medidas 

tralo estudio de riscos). Débese sinalar que non se adoptaran medidas como 

de equipos de protección individual ou colectiva (0,6% 

ás traballadoras se durante o último ano asistiran a algún 

curso ou charla sobre seguridade e saúde no seu traballo (Gráfico 11); o 63% dixo 

que non asistira a ningún curso o charla na súa empresa fronte o 36% que si asistiu.  

Avaliación Inicial de Riscos

Modificacións do Posto de Traballo …

Condicións de Embarazo e Lactación

Traballador especialmente Sensible

Despois da Investigación dun AT

Con motivo dos resultados da Vixilancia da Saúde

Control da adecuación das medidas preventivas …

Outros

Non sabe

13,2%

3,8%

2,8%

,9%

,9%

17,0%

40,6%

17,9%

2,8%
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 A maioría das enquisadas indica que quen lles impartiu esta

mutua ou servizo de prevención da empresa.

Gráfico 11. Durante o último ano, asistiu a algún curso ou charla sobre 

seguridade e saúde do seu posto de traballo na súa empresa? 

Coincidindo co exposto polas traballadoras enquisadas no 2008 , ao 63,0 % 

das traballadoras galegas se lle ofreceu por parte da empresa a posibilidade, durante 

o último ano, de pasar un recoñecemento médico. Pola contr

lle ofreceu esa posibilidade ou non o quixeron  realizar (

traballadoras ás que se lle realizou un recoñecemento médico afirman que estes 

recoñecementos se lles practican periodicamente cada un ou dous anos.

Gráfico 12.  Nos últimos d

recoñecemento médico por parte da súa empresa? 

Nos casos en que as traballadoras decidiron ou tiveron a posibilidade de 

facelo, pedíuselles que valorasen a utilidade do mesmo en relación cos risco

posto de traballo. Como mostra a táboa 14

Si
36%

Non
63%

Si
63%
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indica que quen lles impartiu esta formación foi a 

mutua ou servizo de prevención da empresa. 

Durante o último ano, asistiu a algún curso ou charla sobre 

posto de traballo na súa empresa?  

 

Coincidindo co exposto polas traballadoras enquisadas no 2008 , ao 63,0 % 

das traballadoras galegas se lle ofreceu por parte da empresa a posibilidade, durante 

o último ano, de pasar un recoñecemento médico. Pola contra, a un 36,8 % non se 

lle ofreceu esa posibilidade ou non o quixeron  realizar (Gráfico 12). O 95,3% das 

traballadoras ás que se lle realizou un recoñecemento médico afirman que estes 

recoñecementos se lles practican periodicamente cada un ou dous anos. 

.  Nos últimos doce meses, practicóuselle algún 

recoñecemento médico por parte da súa empresa?  

 

Nos casos en que as traballadoras decidiron ou tiveron a posibilidade de 

facelo, pedíuselles que valorasen a utilidade do mesmo en relación cos riscos do seu 

táboa 14 a resposta máis frecuente foi que opinan 

Non
63%

Non sabe
1,2%

Non 
contesta

0,2%

Non
37%

Non sabe
0,2%
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que é útil e consideran que se realizan as probas para saber si se ten algunha 

enfermidade relacionada cos riscos do seu traballo

2008 no que a resposta máis frecuente foi 

recoñecemento que se lles practicara estivera relacionado cos riscos do seu posto de 

traballo. Estes resultados acadados no 2009 seméllanse máis aos obtidos na VI 

Enquisa Nacional de 2005, onde un 68,2% dos enquisados cría na idoneidade do 

recoñecemento médico. No 99,2% dos casos as traballadoras foron informadas dos 

resultados do recoñecemento. 

Táboa 14. Cal das seguintes  afirmacións describe mellor, segundo a 

súa opinión, o recoñecemento médico que se lle practicou?

 

É inútil, o único que se fai é perder o tempo.

É un control médico xeral que nunca está de 
máis, pero non o vexo relacionado cos riscos 
do meu posto de traballo. 

É útil, considero que me realizaron as probas 
necesarias para saber se teño algunha 
enfermidade relacionada co meu traballo.
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e consideran que se realizan as probas para saber si se ten algunha 

enfermidade relacionada cos riscos do seu traballo. Isto difire do resultado do ano 

008 no que a resposta máis frecuente foi que non consideraban que o 

recoñecemento que se lles practicara estivera relacionado cos riscos do seu posto de 

Estes resultados acadados no 2009 seméllanse máis aos obtidos na VI 

onde un 68,2% dos enquisados cría na idoneidade do 

No 99,2% dos casos as traballadoras foron informadas dos 

Cal das seguintes  afirmacións describe mellor, segundo a 

médico que se lle practicou? 

% Traballadoras 

(2009) 

% Traballadoras 

(2008) 

É inútil, o único que se fai é perder o tempo.  5,1 4,5 

É un control médico xeral que nunca está de 
máis, pero non o vexo relacionado cos riscos 44,5 60,4 

É útil, considero que me realizaron as probas 

enfermidade relacionada co meu traballo.  
50,4 34,0 
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6. CONDICIÓNS DE SEGURI

O obxectivo deste apartado é analizar o coñecemento que ten a traballadora 

sobre as condicións de seguridade que se aplican no seu traballo.

Neste apartado abórdanse cuestións  dirixidas á coñe

dispoñen as traballadoras para realizar o seu traballo con seguridade, 

técnicas de prevención e protección. Preguntous

posto de traballo, así como as posibles causas deses riscos. As respostas foron as 

seguintes: 

O 77 % das traballadoras enquisadas

accidente no desenrolo do seu traballo. Esta porcentax

altas, por sector de actividade, na Industria.

Os principais riscos sinalados son, por esta 

(15,1%), golpes (10,4%) e cortes e pinchazos (6,7

14,8% das enquisadas consideran que teñen outros riscos de accidente e cando se 

lles preguntou cales eran a maioría contestou que consideraban como accidente as 

doenzas derivadas das malas posturas, é dicir, 

deberse á falta de información en materia de prevención de riscos laborais.

Outro dato importante é que na enquisa do ano 2008 0 51,4% das 

enquisadas afirmaba que non estaba exposta a ningún risco de accidente. Esta 

porcentaxe baixou no 2009 ata o 23,5%.

seu traballo non corren ningún risco de accidente, o 40% contestou que non teñen 

delegado de prevención na súa empresa o que indica unha clara falta de 

información sobre os riscos e os perigos do seu traballo.

ten sen dúbida relación co posto de traballo desempeñado e, como queda reflectido 

nos datos da enquisa, as traballadoras dos sectores da construción e industria que 

participaron neste inquérito desempeñan, fundamentalmente, labores de oficina, 

polo que a percepción dos riscos inherente ó posto de traballo varía 

substancialmente. 
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CONDICIÓNS DE SEGURIDADE 

é analizar o coñecemento que ten a traballadora 

ións de seguridade que se aplican no seu traballo. 

Neste apartado abórdanse cuestións  dirixidas á coñecer os medios dos que 

as traballadoras para realizar o seu traballo con seguridade, incluíndo as 

Preguntouse polos riscos máis habituais no 

posto de traballo, así como as posibles causas deses riscos. As respostas foron as 

enquisadas considéranse expostas a algún risco de 

accidente no desenrolo do seu traballo. Esta porcentaxe alcanza as frecuencias máis 

altas, por sector de actividade, na Industria. 

son, por esta orde: Caídas ao mesmo nivel 

(15,1%), golpes (10,4%) e cortes e pinchazos (6,7%). É importante salientar que un 

nsideran que teñen outros riscos de accidente e cando se 

lles preguntou cales eran a maioría contestou que consideraban como accidente as 

doenzas derivadas das malas posturas, é dicir, aspectos ergonómicos. Isto pode 

ia de prevención de riscos laborais. 

Outro dato importante é que na enquisa do ano 2008 0 51,4% das 

enquisadas afirmaba que non estaba exposta a ningún risco de accidente. Esta 

. Das traballadoras que consideraron que no 

seu traballo non corren ningún risco de accidente, o 40% contestou que non teñen 

delegado de prevención na súa empresa o que indica unha clara falta de 

información sobre os riscos e os perigos do seu traballo. Esta disparidade de datos 

ación co posto de traballo desempeñado e, como queda reflectido 

nos datos da enquisa, as traballadoras dos sectores da construción e industria que 

participaron neste inquérito desempeñan, fundamentalmente, labores de oficina, 

os inherente ó posto de traballo varía 
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Tamén se realizou esta pregunta a algúns xefes

persoal co obxectivo de comparar a percepción das traballadoras sobre os riscos que 

corren no traballo coa que teñen os xefes

coincide coa das traballadoras. 

Existen importantes diferenzas se comparamos cos resultados da VI enquisa 

nacional, xa que indica que para os homes e moito máis frecuente os riscos por 

golpes ou cortes, así como caídas a distinto nivel e sobreesforzos por manipulación 

manual de cargas. (Ver táboa 15) 

Táboa 15. Cales son os principais riscos de accidente que existen no seu 

posto de traballo? 

RISCOS 

Caídas de persoas desde altura  

Caídas de persoas ao mesmo nivel  

Caídas de obxectos, materiais e ferramentas

Desplomes ou derrubamentos  

Cortes ou pinchazos.  

Golpes.  

Atropelos ou golpes con vehículos.  

Prox ección de fragmentos ou partículas.  

Atrapamentos.  

Sobreesforzos por manipulación manual de cargas 
pesadas.  Queimaduras.  

Contactos eléctricos.  

Exposición a radiacións.  

Explosións.  

Incendios.  

Atracos.  

Outros.  

Ningún.  

Non sabe  
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Tamén se realizou esta pregunta a algúns xefes/as ou responsables do 

persoal co obxectivo de comparar a percepción das traballadoras sobre os riscos que 

coa que teñen os xefes/as. En xeral a opinión dos responsables 

Existen importantes diferenzas se comparamos cos resultados da VI enquisa 

nacional, xa que indica que para os homes e moito máis frecuente os riscos por 

distinto nivel e sobreesforzos por manipulación 

. Cales son os principais riscos de accidente que existen no seu 

2009 
% 

2008 
% 

VI 
Enquisa 

2005 
3,7 6,0 7,2 

15,1 20,9 19,2 

Caídas de obxectos, materiais e ferramentas  3,2 0,0 6,7 

0,0 0,0 - 

6,7 12,7 25,1 

10,4 14,9 19,3 

4,4 4,1 - 

 ,2 0,7 - 

,2 0,0 - 

Sobreesforzos por manipulación manual de cargas 7,7 3,4 7,0 

4,0 4,1 9,8 

,2 2,9 - 

1,2 3,4 - 

0,0 1,0 - 

,5 1,4 - 

3,2 5,0 6,7 

14,8 5,5 5,2 

23,5 51,4 - 

1,0 0,2 - 
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Indicouse ás traballadoras que valoraran de 0 a

segundo as consideraran como a principal causa. O 

nos que a valoración foi entre 5 e 10 puntos.

traballo así como o cansazo ou fatiga. O resto das causas son moi pouco comúns. 

Polo tanto os accidentes débense fundamentalmente a factores, en parte, debidos a 

carga de traballo e factores psicolóxicos, e non a factores propios da perigosidade do 

traballo, nin a malas condicións (falta de protección nas má

inadecuado de traballo, a superficie de traballo é

Gráfico 13. Cales son as principais causas destes riscos?

 

O lugar de traballo está en malas condicións

Os accesos ao lugar de traballo están en …

A máquina está insuficientemente protexida

A área de traballo ou superficie é insegura

As instalacións son vellas

Hai que sacar a producción por riba de todo

Por falta de medios ou ferramentas …

O traballo obriga a realizar tarefas perigosas

Falta ou inadecuación de equipos de …

Por cansanzo ou fatiga

Por exceso de confianza ou de costume

O posto de traballo está mal deseñado

Trabállase sen a formación suficiente

Falta de espazo

Falta de experiencia no traballo

Outros
Enquisa 2009

Enquisa 2008
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Indicouse ás traballadoras que valoraran de 0 a 10 as causas destes riscos 

as consideraran como a principal causa. O Gráfico 13 mostra os resultados 

ación foi entre 5 e 10 puntos. Sobresae o exceso de confianza no 

traballo así como o cansazo ou fatiga. O resto das causas son moi pouco comúns. 

Polo tanto os accidentes débense fundamentalmente a factores, en parte, debidos a 

a de traballo e factores psicolóxicos, e non a factores propios da perigosidade do 

s (falta de protección nas máquinas, ambiente 

allo, a superficie de traballo é insegura, etc.).  

incipais causas destes riscos? 

 

Os accesos ao lugar de traballo están en …

Por falta de medios ou ferramentas …

Falta ou inadecuación de equipos de …

3,7

8,1

4,0

5,7

5,4

4,9

2,0

6,9

2,0

18,3

16,8

2,7

1,5

5,2

1,7

11,1
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Comparando cos resultados do ano anterior apré

derivadas de factores psicolóxicos como “un exceso de confianza ou costume” son 

menos frecuentes debido a xa comentada maior sensibilidade ante os posibles ri

no traballo; pero en cambio factores derivados dunha maior carga de traballo como 

o cansazo e fatiga, ou a esixencia dunha determinada produción son cada vez máis 

causantes de accidentes laborais. 

As ferramentas ou medios de traballo máis 

son, por este orden: equipos informáticos, teléfono 

menos frecuente a utilización de equipos e máquinas mecánicas, vehícul

ferramentas portátiles, os cales, normalmente, desencadean riscos de maior 

perigosidade. (Ver Gráfico 14) 

Gráfico 14. Para a realización do seu traballo, que instrumentos ou 

medios utiliza fundamentalmente?

Ferramentas portátiles: 

eléctricas, neumáticas...

Vehículo de transporte a motor 

(camións, carretilla..)

Vehículo de transporte sen motor para o 

traslado, movemento de …

Máquinas e equipos

Paneis e instrumentos de controis

Teléfono

Información sobre papel ou similar

Equipos informáticos (ordenadores...)

Outros
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tados do ano anterior apréciase cómo causas 

derivadas de factores psicolóxicos como “un exceso de confianza ou costume” son 

menos frecuentes debido a xa comentada maior sensibilidade ante os posibles riscos 

no traballo; pero en cambio factores derivados dunha maior carga de traballo como 

e fatiga, ou a esixencia dunha determinada produción son cada vez máis 

As ferramentas ou medios de traballo máis empregadas polas traballadoras 

son, por este orden: equipos informáticos, teléfono e información sobre papel. É 

menos frecuente a utilización de equipos e máquinas mecánicas, vehículos ou 

cales, normalmente, desencadean riscos de maior 

. Para a realización do seu traballo, que instrumentos ou 

medios utiliza fundamentalmente? 

 

7,7

4,7

8,9

23,5

4,4

71,9

62,7

78,5

5,4
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Cando se lles solicita ás traballadoras que valoren a súa capacidade ou 

destreza manexando estes instrumentos, a maioría consi

ben ou moi ben (o 94,8% da unha valoración de 7 puntos ou máis).

Con referencia a forma de adquirir a destreza, u

afirma que adquiriron a información e o adestramento necesarios para o emprego 

dos anteriores instrumentos de traballo por medio de cursos de formación que lles 

facilitou a empresa. A seguinte opción 

autodidacta (31%). (Ver Gráfico 15) 

 Gráfico 15. De que forma adquiriu vostede información e 

adestramento para o seu manexo? 

Unha medida fundamental en canto a prevención de Seguridade e Saúde son 

os Equipos de Protección Individual (EPIs). Os resultados estatísticos mostran unha 

falta de preocupación polo uso destes EPIs; un 81% das traballadoras consideran 

que no seu posto de traballo non é obrigatorio o uso de ningún EPI, esta porcentaxe 

diminuíu con respecto á enquisa do 2008 na que a porcentaxe era dun 88%. Aínda 

así este dato segue sendo substancialmente superior ao resultante da VI enquisa 

nacional que foi dun 65 %.  

 

Cursos de 
formación que 
lle facilitou a 

empresa.
32% Outros.

12%Non 
sabe
1%
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ás traballadoras que valoren a súa capacidade ou 

destreza manexando estes instrumentos, a maioría considera que se desenvolven 

(o 94,8% da unha valoración de 7 puntos ou máis). 

Con referencia a forma de adquirir a destreza, un 32% das traballadoras 

afirma que adquiriron a información e o adestramento necesarios para o emprego 

trumentos de traballo por medio de cursos de formación que lles 

seguinte opción foi que adquiriron a información de forma 

. De que forma adquiriu vostede información e 

a o seu manexo?  

 

Unha medida fundamental en canto a prevención de Seguridade e Saúde son 

os Equipos de Protección Individual (EPIs). Os resultados estatísticos mostran unha 

falta de preocupación polo uso destes EPIs; un 81% das traballadoras consideran 

ue no seu posto de traballo non é obrigatorio o uso de ningún EPI, esta porcentaxe 

con respecto á enquisa do 2008 na que a porcentaxe era dun 88%. Aínda 

así este dato segue sendo substancialmente superior ao resultante da VI enquisa 

Cursos de 
formación do 

INEM, sindicatos 
ou outras 

organizacións
6%

Cursos 
pagados por 

vostede 
mesma.

18%

Autodidacta.
31%
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Gráfico 16. No seu traballo habitual, é obrigatorio o uso de algún 

equipo de protección individual?  

Por sectores, no sector agrario a porcentaxe de traballadoras que teñen como 

obrigatorio o uso dos EPIs no seu posto de traballo é lixei

Este dato difire do obtido na enquisa do 2008

empregaban os EPI´s era a industria. Na VI Enquisa N

traballo do 2005, o sector  maioritario no emprego de EPI´s é a construción. H

que ter en conta que na VI Enquisa non se distingue entre mulleres e homes, sendo 

estes os que máis traballan na construción mentres que a maioría das mulleres  

traballadoras do sector realizan traballos de oficina.

Táboa 16. Emprego de equipos de prote

 
SECTOR DE ACTIVIDADE

Construción Servizos

Si é obrigatorio 
o uso de EPI´s 16,7% 17,7%

 

Comunmente, os EPIs máis usados no traballo son luvas fronte a agresivos 

químicos (34,1 %), mascara ou mascarilla (31, 8 %) e luvas fronte a risco mecánico 

(27,3 %). A VI Enquisa Nacional sinala un maior emprego de outros EPIs, tales 

como calzado fronte a risco mecánico, casco normal e anteollos fronte a impactos.
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No seu traballo habitual, é obrigatorio o uso de algún 

 

 

Por sectores, no sector agrario a porcentaxe de traballadoras que teñen como 

obrigatorio o uso dos EPIs no seu posto de traballo é lixeiramente maior (Táboa 16). 

Este dato difire do obtido na enquisa do 2008 na que o sector onde máis se 

a industria. Na VI Enquisa Nacional de condicións de 

traballo do 2005, o sector  maioritario no emprego de EPI´s é a construción. Hai 

quisa non se distingue entre mulleres e homes, sendo 

estes os que máis traballan na construción mentres que a maioría das mulleres  

traballadoras do sector realizan traballos de oficina. 

. Emprego de equipos de protección individual por sectores 

SECTOR DE ACTIVIDADE 

Servizos  Industria Agrario Total 

17,7% 25,9% 33,3% 19,0% 

Comunmente, os EPIs máis usados no traballo son luvas fronte a agresivos 

mascara ou mascarilla (31, 8 %) e luvas fronte a risco mecánico 

A VI Enquisa Nacional sinala un maior emprego de outros EPIs, tales 

como calzado fronte a risco mecánico, casco normal e anteollos fronte a impactos. 

Si
19%

Non
81%

Non sabe
0,2%
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A maioría das traballadoras que 

empresa contrólanse o estado de mantemento, a adecuación do EPI ao risco e á 

traballadora e o uso correcto do mesmo.

Gráfico 17. Que tipo de control se fai sobre os equipos?

 

 

Uso correcto

Adecuación do EPI á traballadora

Adecuación do EPI ao risco

Estado de mantemento
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A maioría das traballadoras que empregan EPI´s coinciden en que na súa 

empresa contrólanse o estado de mantemento, a adecuación do EPI ao risco e á 

traballadora e o uso correcto do mesmo. (Ver Gráfico 17) 

. Que tipo de control se fai sobre os equipos?

 

78,1

66,7

70,3

85,3
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7. CONDICIÓNS AMBIENTAIS

Este apartado ten como obxectivo 

traballadoras sobre as condicións ambientais físicas, químicas e biolóxicas do 

traballo xa que estas son importantes para previr o desenrolo de enfermidades 

profesionais. 

7.1 Ambiente Térmico.

En relación coa temperatura do posto de traballo, as traballadoras 

consideran que esta é confortable nun 67,7% dos casos en verán, e nun 70,4% no 

inverno. A valoración da temperatura en verán e en inverno amósase no 

Gráfico 18. Valore de 0 a 10 os seguintes factores ambientais no seu 

traballo: Temperatura 

Aínda que a maior parte das traballadoras consideran confortable a 

temperatura do seu posto de traballo, hai que destacar que:

• O 32,3% encontra a temperatura inconfortab

• O 27,4% encontra a temperatura inconfortable no inverno.

Temperatura no verán

67,7%

32,3%

Valoración de máis de 5 puntos
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ONDICIÓNS AMBIENTAIS NO TRABALLO 

obxectivo a análise da información que teñen as 

traballadoras sobre as condicións ambientais físicas, químicas e biolóxicas do 

traballo xa que estas son importantes para previr o desenrolo de enfermidades 

Ambiente Térmico. 

En relación coa temperatura do posto de traballo, as traballadoras 

consideran que esta é confortable nun 67,7% dos casos en verán, e nun 70,4% no 

inverno. A valoración da temperatura en verán e en inverno amósase no Gráfico 18. 

os seguintes factores ambientais no seu 

 

Aínda que a maior parte das traballadoras consideran confortable a 

temperatura do seu posto de traballo, hai que destacar que: 

O 32,3% encontra a temperatura inconfortable no verán. 

O 27,4% encontra a temperatura inconfortable no inverno. 

Temperatura no inverno

70,4%

27,4%

Valoración menor ou igual a 5 puntos
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Existe unha leve diferenza cos datos resultantes da enquisa de 2008, posto 

que un 81,5% das traballadoras enquisadas manifestaba que a temperatura era 

confortable en verán, e un 77,6% que era confortable en inverno.

Ao preguntar polas condicións de humidade, 

ambiente é adecuado tanto no verán coma no inverno 

porcentaxe é moderadamente máis reducida se só atend

sector industria, que consideran que o ambiente é

en maior medida que o resto de traballadoras.

satisfeitas coas condicións de humidade é moi similar á

2008, o cal pon de relevo a fiabilidade da enquisa

Gráfico 19. Valore de 0 a 10 os seguintes factores ambientais no seu 

traballo: Humidade 

7.2 Vibracións. 

 Ao preguntar ás traballadoras pola existencia de

ferramentas manuais, maquinas ou vehículos, et

ofrecéronse, en caso afirmativo soamente un 3%. 

cuestión, respondendo afirmativamente o 5,77%.

Nacional os resultados son idénticos se consideramos só as mulleres, pe

Humidade no verán

89,6

10,4

Valoración de máis de 5 puntos
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Existe unha leve diferenza cos datos resultantes da enquisa de 2008, posto 

que un 81,5% das traballadoras enquisadas manifestaba que a temperatura era 

e era confortable en inverno. 

las condicións de humidade, case o 90% considera que o 

tanto no verán coma no inverno (ver gráfico 19). Esta 

porcentaxe é moderadamente máis reducida se só atendemos a traballadoras do 

eran que o ambiente é húmido no seu posto de traballo 

en maior medida que o resto de traballadoras. . A porcentaxe de traballadoras 

ións de humidade é moi similar á reflectida nas enquisas de 

elevo a fiabilidade da enquisa 

. Valore de 0 a 10 os seguintes factores ambientais no seu 

 

raballadoras pola existencia de vibracións, producidas por 

ferramentas manuais, maquinas ou vehículos, etc., no seu posto de traballo, 

ofrecéronse, en caso afirmativo soamente un 3%. En 2008 formulouse esa mesma 

afirmativamente o 5,77%. Se o comparamos cá VI Enquisa 

son idénticos se consideramos só as mulleres, pero pola 

Humidade no inverno

86,2

12,8

Valoración menor ou igual a 5 puntos
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contra ao analizar só a homes, un 20,4 % asegura que está sometido a vibracións no 

seu posto de traballo. 

7.3 Ruído. 

O 17 % das traballadoras afirman que no seu posto de traballo o ruído é 

molesto, aínda que en moitos casos sexa moderado. 

2008 preto do 28 % das enquisadas se queixaba do ruído existente. 

do sector industria son as que máis expostas están ao ruído

resultados de 2008. 

7.4 Radiacións. 

En canto ás radiacións, só un 4% das traballadoras

expostas ás mesmas. 

7.5 Contaminantes químicos.

A posible exposición das traballadoras á contaminantes  químicos, en gran 

medida, ven dada pola utilización directa de produtos químicos no seu posto de 

traballo. Para coñecer esta situación se lles preguntou si manipulaban sustancias ou 

preparativos nocivos ou tóxicos. 

O resultado foi que o 88 % das traball

a este tipo de produtos. Non existen diferenzas significativas en función do 

no que respecta ao estrato de asalariados

250-499 traballadores, posto que o 37,5

que manipulan produtos tóxicos.  

Continuando cos posibles riscos a saúde no traballo, e seguindo coa liña da 

pregunta anterior, se preguntou pola tendencia a respirar no posto de traballo po, 

fumes, gases e vapores nocivos ou tóxicos. A resposta foi m

anterior. O 91 % contestou Non, sen existir diferenzas en

asalariados ou sector de actividade. É previsible que si existan diferenzas en función 

do sexo, posto que esa mesma pregunta se executou na VI enquisa Naci

respondendo un 21 % que Si.  
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analizar só a homes, un 20,4 % asegura que está sometido a vibracións no 

O 17 % das traballadoras afirman que no seu posto de traballo o ruído é 

molesto, aínda que en moitos casos sexa moderado. Na enquisa realizada no ano 

2008 preto do 28 % das enquisadas se queixaba do ruído existente. As traballadoras 

ue máis expostas están ao ruído coincidindo cos 

En canto ás radiacións, só un 4% das traballadoras enquisadas están 

Contaminantes químicos. 

A posible exposición das traballadoras á contaminantes  químicos, en gran 

medida, ven dada pola utilización directa de produtos químicos no seu posto de 

lles preguntou si manipulaban sustancias ou 

% das traballadoras manifesta que non está exposta 

. Non existen diferenzas significativas en función do sector; e 

ao estrato de asalariados detéctanse diferenzas no estrato entre 

499 traballadores, posto que o 37,5% das traballadoras deste estrato recoñece 

Continuando cos posibles riscos a saúde no traballo, e seguindo coa liña da 

pregunta anterior, se preguntou pola tendencia a respirar no posto de traballo po, 

fumes, gases e vapores nocivos ou tóxicos. A resposta foi moi similar ao caso 

, sen existir diferenzas en  función do estrato de 

sector de actividade. É previsible que si existan diferenzas en función 

do sexo, posto que esa mesma pregunta se executou na VI enquisa Nacional, 
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Gráfico 20. No seu posto de traballo, está vostede exposta a algún 

destes factores? Polbos, fumes, gases ou vapores nocivos ou tóxicos.

A actuación das traballadoras fronte a es

medida polo nivel de información que teña referente a estes compostos cos que 

traballan. Polo tanto considérase especia

traballadoras que manipulan ou respiran sustancias nocivas ou tóxicas, o 27 % 

afirma descoñecer os efectos prexudiciais para a súa saúde distes produtos.

  

Non
91%
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. No seu posto de traballo, está vostede exposta a algún 

es? Polbos, fumes, gases ou vapores nocivos ou tóxicos. 

 

A actuación das traballadoras fronte a esta situación virá determinada en gran 

medida polo nivel de información que teña referente a estes compostos cos que 

traballan. Polo tanto considérase especialmente importante resaltar que, das 

traballadoras que manipulan ou respiran sustancias nocivas ou tóxicas, o 27 % 

afirma descoñecer os efectos prexudiciais para a súa saúde distes produtos. 

Si
9%
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8. DESEÑO DO POSTO DE T

Neste apartado analizaranse distinta

deseño do posto. A ergonomía é o estudo do traballo en relación co entorno no que 

se leva a cabo (o lugar de traballo) e coas persoas que o re

Emprégase para determinar como deseñar ou adapt

traballador co fin de evitar distintos problemas de saúde e de aumentar a eficiencia.

Como norma xeral, as traballadoras galegas, desempeñan o seu traballo en 

locais pechados; así o afirma o 85,4% das enquisadas, espe

agrario (o 100%). Este dato débese a que a maioría das empresas enquisadas deste 

sector son industrias agroalimentarias. 

Un 13,3% das enquisadas pasa a súa xornada laboral fundamentalmente en 

local semipechado. Pola contra, un mínimo porcentaxe (

e na rúa (ver táboa 17); cifra moi baixa se c

Nacional, onde un 16,9% dos enquisados desempeñaban o seu traballo ao

especialmente si se trataba do sector da construción ou o a

Con respecto ao ano 2008, os resultados non varían 

Táboa 17. Onde realiza o seu traballo habitual na maior parte da 

xornada? Distribución por sectores.

 
SECTOR DE ACTIVIDADE

Construción Servizos

Ao aire libre, na 
rúa 0,0% 0,0%

En vehículo: 
bus, taxi, 
reparto…  

16,7% 0,6%

En local 
semipechado 0,0% 13,9%

En local 
pechado 83,3% 85,5%
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DESEÑO DO POSTO DE TRABALLO 

distintas cuestións sobre ergonomía aplicada ao 

deseño do posto. A ergonomía é o estudo do traballo en relación co entorno no que 

se leva a cabo (o lugar de traballo) e coas persoas que o realizan (os traballadores). 

gase para determinar como deseñar ou adaptar o lugar de traballo ao 

traballador co fin de evitar distintos problemas de saúde e de aumentar a eficiencia. 

Como norma xeral, as traballadoras galegas, desempeñan o seu traballo en 

locais pechados; así o afirma o 85,4% das enquisadas, especialmente as do sector 

agrario (o 100%). Este dato débese a que a maioría das empresas enquisadas deste 

pasa a súa xornada laboral fundamentalmente en 

ntra, un mínimo porcentaxe (0,2%) traballa ao aire libre 

); cifra moi baixa se comparamos cos resultados da VI Enquisa 

os desempeñaban o seu traballo ao aire libre, 

lmente si se trataba do sector da construción ou o agrario (ver táboa 18). 

Con respecto ao ano 2008, os resultados non varían significativamente. 

. Onde realiza o seu traballo habitual na maior parte da 

por sectores. 

SECTOR DE ACTIVIDADE 

Servizos  Industria Agrario Total 

0,0% 1,9% 0,0% 0,2% 

0,6% 1,9% 0,0% 1,0% 

13,9% 13,0% 0,0% 13,3% 

85,5% 83,3% 100% 85,4% 
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Táboa 18. Onde realiza o seu traballo habit

xornada? VI Enquisa Nacional de condicións do traballo, 2005.

Ao preguntarlles ás enquisadas se consideran que o seu traballo está 

afectando a súa saúde 0 70% afirma que non, mentres que un 30% das 

traballadoras si creen que a súa saúde vese afectada polo traballo.

Por sectores, o 33,3% das traballadoras enquisadas do sector industria 

consideran que o seu traballo afecta a súa saúde. 

servizos a maioría das enquisadas eran empregadas xoves que non eran 

conscientes do desgaste para a saúde que supoñen as amplas xornadas laborais en 

posturas maioritariamente forzadas.  

Ás traballadoras que contestaron afirmativamente 

zonas do corpo sentían molestias que achacasen

canto tempo as levaban sufrindo. O 26,9% destas traballadoras

sentían molestias nas costas, un 13,3% contestou que sentía molestias nas cervicais 

e un 10,9% soe padecer dores de cabeza.

Cando se lles preguntou canto tempo levaban sufrindo estas molestias, a 

maioría contestou que as sofren dende hai máis de tres anos.
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Onde realiza o seu traballo habitual na maior parte da 

xornada? VI Enquisa Nacional de condicións do traballo, 2005. 

 

preguntarlles ás enquisadas se consideran que o seu traballo está 

afectando a súa saúde 0 70% afirma que non, mentres que un 30% das 

de vese afectada polo traballo. 

Por sectores, o 33,3% das traballadoras enquisadas do sector industria 

consideran que o seu traballo afecta a súa saúde. Hai que destacar que  no sector 

servizos a maioría das enquisadas eran empregadas xoves que non eran moi 

conscientes do desgaste para a saúde que supoñen as amplas xornadas laborais en 

taron afirmativamente preguntóuselles en que 

zonas do corpo sentían molestias que achacasen á súa actividade laboral e durante 

26,9% destas traballadoras indicaron que 

contestou que sentía molestias nas cervicais 

e un 10,9% soe padecer dores de cabeza. (Ver Gráfico 21) 

tou canto tempo levaban sufrindo estas molestias, a 

maioría contestou que as sofren dende hai máis de tres anos.  
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Gráfico 21. Indique as zonas do seu corpo onde sinta molestias que 

vostede achaque a súa actividade laboral.

  

Pescozo/caluga

Costas

Pulso, mans ou dedos

Membros superiores

Membros inferiores

Sistema circulatorio

Sistema gastrointestinal

Sistema respiratorio 

Pel

Sistema auditivo 

Cabeza

Sistema Visual 

Sistema nervioso 

Sistema farínxeo 

3,2

4,0

1,0

3,7

1,5

1,7

1,0
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. Indique as zonas do seu corpo onde sinta molestias que 

vostede achaque a súa actividade laboral. 

 

13,3

26,9

8,6

9,9

10,9

9,4

9,9
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9. CARGA DE TRABALLO

O obxectivo deste apartado é analizar a carga mental empregando 

indicadores que fan referencia ás esixencias e intensidades da propia tarefa, como 

son: manter un nivel de atención alto ou moi alto, ter que realizar tarefas moi 

repetitivas e de curta duración. Así mesmo preguntouse polos posibl

desencadean estes factores vinculados a carga de traballo. Tamén se ten en conta o 

volume de traballo, a monotonía no traballo e as posibles presión

estar suxeitas as traballadoras. 

9.1 Esixencias mentais da tarefa.

No tratamento dos datos se consideraron, en primeiro lugar, as variables 

que poden influír na carga de traballo mental e que fan referencia ás características 

do traballo que se realiza como son o nivel de atención a empregar e a necesidade 

ter que desenvolver tarefas moi repetitivas e de curta duración. 

No que respecta ao nivel de atención que deben

enquisadas contestou que teñen que manter un nivel de atención alto ou moi alto 

sempre ou case sempre durante a súa xorna

teñen que manter este nivel de atención a miúdo, un 18% contestou que ás veces e 

un 1% contestou que nunca ou case nunca teñen que manter un nivel de atención 

alto no seu traballo. (ver gráfico 22). 

Por rama de actividade económica, destaca o sector industria. No caso 

oposto está o sector agrario, que afirman padecer en menor medida esta carga 

mental.  
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CARGA DE TRABALLO 

deste apartado é analizar a carga mental empregando 

indicadores que fan referencia ás esixencias e intensidades da propia tarefa, como 

son: manter un nivel de atención alto ou moi alto, ter que realizar tarefas moi 

mo preguntouse polos posibles síntomas que 

s factores vinculados a carga de traballo. Tamén se ten en conta o 

volume de traballo, a monotonía no traballo e as posibles presións ás que poden 

ais da tarefa. 

No tratamento dos datos se consideraron, en primeiro lugar, as variables 

que poden influír na carga de traballo mental e que fan referencia ás características 

son o nivel de atención a empregar e a necesidade de 

ter que desenvolver tarefas moi repetitivas e de curta duración.  

nivel de atención que deben manter, un 52% das 

enquisadas contestou que teñen que manter un nivel de atención alto ou moi alto 

sempre ou case sempre durante a súa xornada de traballo. Un 23% afirmou que 

teñen que manter este nivel de atención a miúdo, un 18% contestou que ás veces e 

un 1% contestou que nunca ou case nunca teñen que manter un nivel de atención 

económica, destaca o sector industria. No caso 

, que afirman padecer en menor medida esta carga 
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Gráfico 22. Na execución do seu traballo, 

atención alto ou moi alto?  

Comparando cos resultados da VI Enquisa Nacional 

diferenza nos resultados. (Gráfico 23) 

Gráfico 23. Na execución do seu traballo, ¿necesita manter un nivel de 

atención alto ou moi alto?. VI Enquisa Nacional de condicións do 

traballo, 2005. 

No que respecta ao nivel de traballo, as mulleres enquisadas afirman, nun 

31% dos casos, que necesitan manter un nivel de traballo elevado para desempeñar 

as funcións propias do seu posto de traballo (

Sempre ou case 
sempre

52%

A miúdo
23%
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Na execución do seu traballo, necesita manter un nivel de 

 

ados da VI Enquisa Nacional obsérvase que hai pouca 

Na execución do seu traballo, ¿necesita manter un nivel de 

atención alto ou moi alto?. VI Enquisa Nacional de condicións do 

 

o nivel de traballo, as mulleres enquisadas afirman, nun 

31% dos casos, que necesitan manter un nivel de traballo elevado para desempeñar 

as funcións propias do seu posto de traballo (Gráfico 24). 

A miúdo
23%

Ás veces
18%

Raramente
5%

Nunca ou 
case nunca

1%

Non contesta
1%
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Gráfico 24. Na execución do seu traballo,

traballo elevado?  

Outro aspecto que se considera que pode causar fatiga mental é, tal e como 

xa se comentou, ter que realizar tarefas moi repetitivas e de curta duración.

Un 30% das traballadoras considera que ten facer este tipo de tare

miúdo; un 27% contestou que teñen que realizar as mesmas tarefas repetitivas 

sempre ou case sempre;  mentres que só  un 7% nunca ten que realizar os mesmos 

traballos de forma repetitiva (ver gráfico 

enquisa nacional na que 17,8% dos traballadores nunca ten que facer tarefas 

repetitivas. (ver gráfico 26). Tamén difire dos obtidos na enquisa de 2008, posto 

que o 44% das traballadoras transmitía que nunca estaba exposta a tarefas moi 

repetitivas e de curta duración.  

 É preciso ter en conta que as enquisadas que se atopan máis expostas a 

traballos repetitivos son aquelas que desempeñan o seu traballo dentro dos sectores 

da Industria (33,3%) e Servizos (25,4%).

 

 

Sempre ou case 
sempre

31%

A miúdo
35%
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Na execución do seu traballo,necesita manter un nivel de 

 

Outro aspecto que se considera que pode causar fatiga mental é, tal e como 

xa se comentou, ter que realizar tarefas moi repetitivas e de curta duración. 

Un 30% das traballadoras considera que ten facer este tipo de tarefas a 

miúdo; un 27% contestou que teñen que realizar as mesmas tarefas repetitivas 

sempre ou case sempre;  mentres que só  un 7% nunca ten que realizar os mesmos 

gráfico 25). Este dato difire dos obtidos na VI 

ional na que 17,8% dos traballadores nunca ten que facer tarefas 

Tamén difire dos obtidos na enquisa de 2008, posto 

que o 44% das traballadoras transmitía que nunca estaba exposta a tarefas moi 

É preciso ter en conta que as enquisadas que se atopan máis expostas a 

traballos repetitivos son aquelas que desempeñan o seu traballo dentro dos sectores 

. 

Sempre ou case 

Ás veces
28% Raramente

5%

Nunca ou 
case nunca

1%
Non 

contesta
0,2%
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Gráfico 25. Na execución do seu traballo, 

repetitivas e de corta duración?  

Gráfico 26. Na execución do seu traballo, ten que realizar tarefas moi 

repetitivas e de curta duración?. VI Enquisa Nacional de condicións do 

traballo, 2005. 

A anterior carga de traballo súmase a situa

prazos moi estritos e curtos. O 16% das traballadoras expón estar sometida a este 

tipo de carga, e un 43 % a miúdo ou a veces; pola contra tan so o 18% manifesta non 

ter nunca que traballar con prazos de tempo 

 

Sempre ou case 
sempre

27%

A miúdo
30%

Ás veces
19%
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Na execución do seu traballo, ten que realizar tarefas moi 

 

Na execución do seu traballo, ten que realizar tarefas moi 

repetitivas e de curta duración?. VI Enquisa Nacional de condicións do 

 

A anterior carga de traballo súmase a situación de ter que traballar con uns 

e curtos. O 16% das traballadoras expón estar sometida a este 

tipo de carga, e un 43 % a miúdo ou a veces; pola contra tan so o 18% manifesta non 

ter nunca que traballar con prazos de tempo estritos ou curtos (Gráfico 27) 

Sempre ou case 

Ás veces
19% Raramente

16%

Nunca ou 
case 

nunca
7%Non sabe

0%
Non contesta

1%
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Gráfico 27. Na execución do seu traballo, ¿ten que traballar con prazos 

moi estritos ou moi curtos?  

Outra circunstancia que repercute no benestar d

atinxe á carga mental de traballo é ter que realizar ou pr

actividades simultaneamente. Os resultados obtidos a tal cuestión foron, e como 

aspecto máis relevante, que tan so 0 8% das enquisadas nunca está suxeita a ter que 

prestar atención a varias tarefas ao mesmo tempo. (

Gráfico 28. Na execución do seu traballo, 

tarefas ao mesmo tempo?  

No cuestionario incluíuse unha pregunta sobre a necesidade de tratar con 

persoas alleas á empresa: clientes, pasaxeiros, alumnos, pacientes, etc. Este tipo de 

Sempre ou 
case sempre

A miúdo
22%

Ás veces
21%

Raramente

Sempre ou case 
sempre

38%

A miúdo
26%
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. Na execución do seu traballo, ¿ten que traballar con prazos 

 

Outra circunstancia que repercute no benestar das traballadores no que 

ter que realizar ou prestar atención a varias 

actividades simultaneamente. Os resultados obtidos a tal cuestión foron, e como 

aspecto máis relevante, que tan so 0 8% das enquisadas nunca está suxeita a ter que 

prestar atención a varias tarefas ao mesmo tempo. (Gráfico 28). 

Na execución do seu traballo, ten que atender a varias 

 

No cuestionario incluíuse unha pregunta sobre a necesidade de tratar con 

persoas alleas á empresa: clientes, pasaxeiros, alumnos, pacientes, etc. Este tipo de 
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16%
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esixencias comporta, por unha parte, un maior esforzo de atención dado que hai que 

estar pendente de saber o que desexan as persoas ás que se atende, proporcionar a 

información de maneira adecuada, etc. Por outra parte, considérase que este tipo de 

tarefas pode implicar unha carga emocional debido á necesidade de ter que 

esconder as propias emocións ou de compartir os problemas de outras persoas. 

Gráfico 29. Na execución do seu traballo, ¿ten que tratar directamente 

con persoas que non son empregados de onde vost

clientes, pasaxeiros, alumnos, pacientes…? 

 

 

Dos datos obtidos obsérvase que é moi elevada a porcentaxe de entrevistadas 

que deben tratar directamente con persoas que non son empregados da súa 

empresa “sempre ou case sempre” (58%) ou “a mi
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58%

A miúdo
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ias comporta, por unha parte, un maior esforzo de atención dado que hai que 

estar pendente de saber o que desexan as persoas ás que se atende, proporcionar a 

información de maneira adecuada, etc. Por outra parte, considérase que este tipo de 

mplicar unha carga emocional debido á necesidade de ter que 

esconder as propias emocións ou de compartir os problemas de outras persoas.  

. Na execución do seu traballo, ¿ten que tratar directamente 

con persoas que non son empregados de onde vostede traballa: 

entes, pasaxeiros, alumnos, pacientes…?  

 

Dos datos obtidos obsérvase que é moi elevada a porcentaxe de entrevistadas 

que deben tratar directamente con persoas que non son empregados da súa 

empresa “sempre ou case sempre” (58%) ou “a miúdo” (15%) (ver Gráfico 29).  
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Táboa 19. Na execución do seu traballo, ten que tratar directamente 

con persoas que non son empregado

Distribución por sectores. 

 
SECTOR DE ACTIVIDADE

Construción Servizos

Sempre ou 
case sempre 50,0% 61,4%

A miúdo  33,3% 14,5%

 

As porcentaxes varían segundo o sector de actividade, sendo o sector 

Servizos o que obtén a porcentaxe máis elevada e o sector Industria o que obtén a 

porcentaxe menor (61,4% e 35,2%, respectivamente, na resposta “sempre ou case 

sempre”).  

Un factor ergonómico máis propio das deficiencias do posto de traballo, 

como dispor pouco espazo físico para traballar con comodidade é

circunstancia que inflúe moi directamente na carga mental de traballo

a través da enquisa, onde o 11 % das enquisadas di sentirse condicionada sempre, 

case sempre ou a miúdo por este tipo de carga (
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. Na execución do seu traballo, ten que tratar directamente 

con persoas que non son empregados de onde vostede traballa? 

SECTOR DE ACTIVIDADE 

Servizos  Industria Agrario Total 

61,4% 35,2% 50,0% 57,5% 

14,5% 14,8% 16,7% 14,8% 

As porcentaxes varían segundo o sector de actividade, sendo o sector 

Servizos o que obtén a porcentaxe máis elevada e o sector Industria o que obtén a 

e menor (61,4% e 35,2%, respectivamente, na resposta “sempre ou case 

Un factor ergonómico máis propio das deficiencias do posto de traballo, 

para traballar con comodidade é unha 

amente na carga mental de traballo; manifestado 

s da enquisa, onde o 11 % das enquisadas di sentirse condicionada sempre, 

a miúdo por este tipo de carga (Ver Gráfico 30). 
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Gráfico 30. Na execución do seu traballo, dispón de

traballar con comodidade? 

A enquisa tamén pon de manifesto que as traballadoras galegas raramente se 

ven obrigadas a realizar tarefas complicadas, complexas ou difíciles. Tan so nun 

10% dos casos están suxeitas a esta carga mental de forma contin

Gráfico 31. Na execución do seu traballo, ¿ten que realizar tarefas 

complicadas, complexas ou difíciles? 

 

É necesario tamén ter en conta que a inadecuación entre o nivel de 

coñecementos da persoa e as esixencias da tarefa pode aumenta
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Raramente
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Na execución do seu traballo, dispón de pouco espazo para 

 

A enquisa tamén pon de manifesto que as traballadoras galegas raramente se 

ven obrigadas a realizar tarefas complicadas, complexas ou difíciles. Tan so nun 

10% dos casos están suxeitas a esta carga mental de forma continuada. (Gráfico 31) 

. Na execución do seu traballo, ¿ten que realizar tarefas 

complicadas, complexas ou difíciles?  

 

É necesario tamén ter en conta que a inadecuación entre o nivel de 

coñecementos da persoa e as esixencias da tarefa pode aumentar a carga mental, 
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case sempre
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sendo por tanto necesario prever accións de información e formación que faciliten 

os coñecementos indispensables para a realización do traball

Por este motivo, preguntóuselles ás traballadoras se 

proporcionou información e adestramento  para realizar 

71% responde afirmativamente, considerando suficiente 

21% contestou que a empresa non lles facilitou información 

Gráfico 32. A súa empresa proporcionoul

adestramento para realizar o seu traballo.

9.2 Apreciación da carga de traballo.

Resulta de interese coñecer a percepción que teñen as traballadoras sobre a 

súa carga de traballo actual, para poder avaliar o grado de satisfacción no seu 

traballo, o cal inflúe directamente no estado de saúde.

De forma xeral, o 49% das traballadoras enquisadas considera como n

a carga de traballo; un 30% considera que é elevada ou incluso moi elevada

un 9,5% opina que a carga de traballo é reducida

Estes resultados non difiren significativamente dos obtidos no ano 2008: o 

59,13% das traballadoras enquisadas consideraba como normal a carga de traballo; 

un 31% consideraba que era elevada ou incluso moi elevada e pouco

opinaba que a carga de traballo era reducida ou moi reducida. 

Si, suficiente
71%

P á x i n a  | 70 

ondicións de Seguridade e Saúde no Traballo da Muller en Galicia   

sendo por tanto necesario prever accións de información e formación que faciliten 

ñecementos indispensables para a realización do traballo.   

selles ás traballadoras se a empresa lles 

ento  para realizar o seu traballo, ao que un 

mente, considerando suficiente a información recibida e un 

21% contestou que a empresa non lles facilitou información (ver Gráfico 32). 

. A súa empresa proporcionoulle información e 

adestramento para realizar o seu traballo. 

 

Apreciación da carga de traballo. 

Resulta de interese coñecer a percepción que teñen as traballadoras sobre a 

súa carga de traballo actual, para poder avaliar o grado de satisfacción no seu 

allo, o cal inflúe directamente no estado de saúde. 

% das traballadoras enquisadas considera como normal 

% considera que é elevada ou incluso moi elevada (12%) e 

llo é reducida ou moi reducida (ver gráfico 33). 

Estes resultados non difiren significativamente dos obtidos no ano 2008: o 

59,13% das traballadoras enquisadas consideraba como normal a carga de traballo; 

un 31% consideraba que era elevada ou incluso moi elevada e pouco máis dun 4% 

opinaba que a carga de traballo era reducida ou moi reducida.  

Si, pero 
insuficiente

7% Non, pero 
apáñome

20%

Non e teño 
dificultades

1%Non sabe
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Non 
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Gráfico 33. En xeral, nos últimos tres meses podería dicir que o volume 

de traballo que tivo foi: 

Outra estratexia para determinar o grao de satisfacción do traballo é 

investigando o monótono que resulta o traballo. A tal pregunta un 

que a monotonía do seu traballo foi normal, un 25% das enquisadas consideran que 

a monotonía no seu traballo é elevada ou moi elevada e un 33% considérana baixa 

ou moi baixa (ver gráfico 34). 

Gráfico 34. En xeral, nos últimos tres meses podería dicir que a 

monotonía do seu traballo foi: 
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Elevado
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. En xeral, nos últimos tres meses podería dicir que o volume 

 

Outra estratexia para determinar o grao de satisfacción do traballo é 

do o monótono que resulta o traballo. A tal pregunta un 42% respondeu 

que a monotonía do seu traballo foi normal, un 25% das enquisadas consideran que 

a monotonía no seu traballo é elevada ou moi elevada e un 33% considérana baixa 

. En xeral, nos últimos tres meses podería dicir que a 

 

Moi elevado
12%

Normal
49%

Baixo
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Moi baixo
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Moi elevado
11%
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Ao correlacionar as respostas obtidas nas preguntas sobre carga p

anteriormente descritas con diversas esixencias d

posibles relacións entre estas variables, conclúese que 

entre as esixencias do traballo de mant

atender a varias tarefas ao mesmo tempo, realizar tare

ou difíciles, dispoñer de informacións claras e

ordenadores.  

 Así mesmo as traballadoras enquisadas que consideran que o

implica  tratar directamente con perso

manifestan que o seu traballo implica traball

estritos ou moi curtos  e realizar tare

consideran que  o seu traballo é excesivo e monótono
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Ao correlacionar as respostas obtidas nas preguntas sobre carga percibida 

anteriormente descritas con diversas esixencias da tarefa para poder analizar as 

variables, conclúese que existe una elevada relación 

esixencias do traballo de manter un nivel de atención alto ou moi alto, 

empo, realizar tarefas complexas, complicadas 

informacións claras e suficientes  ou traballar con 

Así mesmo as traballadoras enquisadas que consideran que o seu traballo 

con persoas que non son da empresa  e as que 

ballo implica traballar moi rápido, traballar con prazos moi 

realizar tarefas moi repetitivas e de corta duración 

cesivo e monótono. 
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10. COMUNICACIÓN 

O obxectivo é valorar as relacións das trab

traballar. Isto é importante de cara a avaliar a satisfacción laboral das enquisadas.

A maioría das traballadoras din que as relacións son moi boas ou boas en 

xeral, especialmente cos compañeiros. Só un 6% das enquisadas co

relacións cos seus xefes como moi malas ou malas 

1,3% contestou que as relacións cos seus compañeiros son malas ou moi malas

(Gráfico 36). 

Respecto á sinceridade das traballadoras nesta cuestión hai que salientar 

que á hora de facer a enquisa nunha porcentaxe alta de ocasións

circunstancia de que as traballadoras non estaban soas, 

enquisa con compañeiros ao lado ou incluso cos xefes escoitando, como se 

comentou no apartado de análise da non resposta.

Gráfico 35. Cómo considera que son as relacións cos seus xefes?

Regulares
12%

Boas
37%
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O obxectivo é valorar as relacións das traballadoras coas persoas que deben 

traballar. Isto é importante de cara a avaliar a satisfacción laboral das enquisadas. 

A maioría das traballadoras din que as relacións son moi boas ou boas en 

xeral, especialmente cos compañeiros. Só un 6% das enquisadas considera as 

relacións cos seus xefes como moi malas ou malas (Gráfico 35) e unicamente un 

1,3% contestou que as relacións cos seus compañeiros son malas ou moi malas 

Respecto á sinceridade das traballadoras nesta cuestión hai que salientar 

nunha porcentaxe alta de ocasións deuse a 

non estaban soas, senón que contestaban á 

u incluso cos xefes escoitando, como se 

non resposta. 

. Cómo considera que son as relacións cos seus xefes? 
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Gráfico 36.Cómo considera que son as relacións cos seus compañeiros?

Gráfico 37. Cómo considera que son as relacións cos seus 

subordinados? 

 Tamén se fixeron estas mesmas preguntas aos xefes/as ou encargados de 

persoal de algunhas empresas. A valoración que realizaron coincide coa dada polas 

traballadoras, é dicir, consideran as relacións moi boas cos seus subordinados e cos 

seus compañeiros. 

Boas
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Boas
38%
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.Cómo considera que son as relacións cos seus compañeiros? 

 

. Cómo considera que son as relacións cos seus 

 

preguntas aos xefes/as ou encargados de 

persoal de algunhas empresas. A valoración que realizaron coincide coa dada polas 

traballadoras, é dicir, consideran as relacións moi boas cos seus subordinados e cos 

Moi malas
1%Malas

0,3%Regulares
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11.  FACTORES PSICOLÓXICO

TRABALLO 

O obxectivo principal deste apartado é avaliar os factores psico

afectan ás traballadoras para determinar a súa satisfacción laboral.

Os factores psico-sociais defínense como as interaccións entre o traballo, o 

seu medio ambiente, a satisfacción no traballo e as condicións da súa organización.

Neste apartado descríbense aqueles datos máis significativos que se 

obtiveron en relación a aspectos como: o apoio social, o desenvolvemento

autorrealización profesional, a autonomía, a es

promoción e as relacións persoais. 

Gráfico 38. Canto tempo tarda vostede habitualmente en chegar desde 

a súa casa ao traballo? 

Preguntóuselles ás traballadoras canto tempo tardaban en chegar da casa ao 

traballo; a maioría contestou que lles leva entre 10 e 20 minutos (35,3% das 

enquisadas). (Gráfico 38) 

Menos de 10 min

De 10 a 19 min

De 20 a 29 min

De 30 a 39 min
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De 50 a 59 min

Máis de 59 min
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FACTORES PSICOLÓXICOS E SOCIAIS NO 

O obxectivo principal deste apartado é avaliar os factores psico-sociais que 

afectan ás traballadoras para determinar a súa satisfacción laboral. 

sociais defínense como as interaccións entre o traballo, o 

, a satisfacción no traballo e as condicións da súa organización. 

Neste apartado descríbense aqueles datos máis significativos que se 

omo: o apoio social, o desenvolvemento e 

autorrealización profesional, a autonomía, a estabilidade no emprego, o salario, a 

. Canto tempo tarda vostede habitualmente en chegar desde 

 

Preguntóuselles ás traballadoras canto tempo tardaban en chegar da casa ao 

ría contestou que lles leva entre 10 e 20 minutos (35,3% das 

25,7%

35,3%

26,4%

 



II Enquisa sobre Condicións de Seguridade e Saúde 

Gráfico 39. Cal é o seu posto ou función neste centro de traballo?

Cando se lles pregunta cal é o posto ou función que ocupan na empresa, un 

22% contestou que forman parte do persoal técnico, un 15% traballa en 

un 6% son persoal de alta dirección, un 5% son xefas de sección e un 4% xefas de 

área. A opción máis contestada é a opción “outros” que se corresponde co persoal 

administrativo. (Ver Gráfico 39) 

Gráfico 40. O posto que vostede ocupa é:
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. Cal é o seu posto ou función neste centro de traballo? 

 

Cando se lles pregunta cal é o posto ou función que ocupan na empresa, un 

arte do persoal técnico, un 15% traballa en produción, 

un 6% son persoal de alta dirección, un 5% son xefas de sección e un 4% xefas de 

área. A opción máis contestada é a opción “outros” que se corresponde co persoal 

. O posto que vostede ocupa é: 
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 Un 81% das traballadoras enquisadas contestou que o seu posto na empresa 

é permanente mentres que un 15% alterna o seu posto con outros dentro da 

empresa. (Ver Gráfico 40) 

Gráfico 41. En que situación realiza vostede 

Ao preguntarlles ás traballadoras en que situación realizan o seu traballo un 

58% contestou que soas pero ao lado doutros traballadores,

traballo en equipos ou grupos de traballo e un 12% fan o traballo soas ou illada

(Ver Gráfico 41) 

11.1 Apoio social  

  No cuestionario preguntábaselle á traballadora se pode obter axuda, se a 

pide, dos seus compañeiros e dos seus superiores. O apoio social é un elemento 

protector fronte ao estrés, dado que hai que responder ás esixenci

non sempre as traballadoras teñen os recursos ou dispoñen dos medios para dar a 

resposta adecuada.  

 En xeral, a posibilidade de obter axuda d

sempre” ou “a miúdo” resulta ser a má

poder obter axuda dos superiores é manifestado polo

Só, pero ao lado 
doutros 

traballadores/as
58%
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Un 81% das traballadoras enquisadas contestou que o seu posto na empresa 

alterna o seu posto con outros dentro da 

. En que situación realiza vostede o seu traballo: 

 

Ao preguntarlles ás traballadoras en que situación realizan o seu traballo un 

o ao lado doutros traballadores, un 28% realiza o seu 

n equipos ou grupos de traballo e un 12% fan o traballo soas ou illadas. 

No cuestionario preguntábaselle á traballadora se pode obter axuda, se a 

pide, dos seus compañeiros e dos seus superiores. O apoio social é un elemento 

protector fronte ao estrés, dado que hai que responder ás esixencias do traballo e 

non sempre as traballadoras teñen os recursos ou dispoñen dos medios para dar a 

e de obter axuda dos compañeiros “sempre/case 

a máis frecuente entre as enquisadas (69%); e 

dos superiores é manifestado polo 53% das traballadoras 

Só ou illado
12%

En equipos ou 
grupos de 
traballo

28%

Outra
2%

Non sabe
0,2%
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Gráfico 42. Pode obter axuda dos seus 

superiores/xefes se a pide. 

 

11.2 Autonomía  

A autonomía, entendida como a dispoñ

para decidir sobre distintos aspectos do traballo, analizouse

indicadores. En primeiro lugar, no cuestionario preguntábase en qué medida tiñan  

liberdade para elixir as vacacións ou días libres e se podían poñer en práctica 

súas propias ideas. Outro indicador é o tempo do que dispoñen para facer o seu 

traballo.   
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Pode obter axuda dos seus compañeiros e dos seus 

 

nomía, entendida como a dispoñibilidade efectiva da traballadora 

para decidir sobre distintos aspectos do traballo, analizouse a partir de varios 

indicadores. En primeiro lugar, no cuestionario preguntábase en qué medida tiñan  

u días libres e se podían poñer en práctica as 

Outro indicador é o tempo do que dispoñen para facer o seu 
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29,7

9,4
3,7

2,5 1,0

A miúdo

Raramente

Non sabe
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Gráfico 43. Ten liberdade para decidir cando colle a súas vacacións ou 

os seus días libres? 

O 38% das traballadoras manifestou que poden decidir cando coller as 

vacacións ou os días libres sempre ou case sempre. Un 20% 

miúdo” e un 14% contestou que nunca ou case nunca poden elixir cando coller as 

vacacións. (Ver Gráfico 43) 

Gráfico 44. Pode poñer en práctica as súas propias ideas?

En canto a poñer en práctica as súas ideas, un 29% contestou que poden 

facelo sempre ou case sempre e outro 29% di que pode poñer en práctica as súas 
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Ten liberdade para decidir cando colle a súas vacacións ou 

 

O 38% das traballadoras manifestou que poden decidir cando coller as 

s ou os días libres sempre ou case sempre. Un 20% elixiu a opción “a 

miúdo” e un 14% contestou que nunca ou case nunca poden elixir cando coller as 
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propias ideas “ás veces”. Un 16% contestou que raramente poden e un 7% indica que 

nunca ou case nunca pode poñer en práctica a

Gráfico 45. Ten tempo suficiente para realizar o seu traballo?

Ao preguntarlles ás traballadoras se teñen tempo suficiente para realizar o 

seu traballo, o 35% contestou que sempre ou case sempre teñen tempo. Un 26% das 

enquisadas manifestou que só  teñen tempo suficiente  “ás veces”.

No que respecta ao ritmo de traball

desenvolvemento da autonomía da traball

móstrase cómo as demandas directas de persoas (como clientes, pasax

alumnos, pacientes…) preséntanse como 

determina o ritmo de traballo (81,2%), seguido 
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propias ideas “ás veces”. Un 16% contestou que raramente poden e un 7% indica que 

nunca ou case nunca pode poñer en práctica as súas ideas. (Ver Gráfico 44) 

. Ten tempo suficiente para realizar o seu traballo? 

 

Ao preguntarlles ás traballadoras se teñen tempo suficiente para realizar o 

seu traballo, o 35% contestou que sempre ou case sempre teñen tempo. Un 26% das 

isadas manifestou que só  teñen tempo suficiente  “ás veces”. (Ver Gráfico 45) 

No que respecta ao ritmo de traballo, factor psicosocial implicado no 

autonomía da traballadora no seu traballo, no Gráfico 46 

tas de persoas (como clientes, pasaxeiros, 

como o elemento que con maior frecuencia 

%), seguido polo traballo de compañeiros (41%).  
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Gráfico 46. En xeral o seu ritmo de traballo depende de

Finalmente preguntouse pola posibilidade de ausentarse momentaneamente 

do seu posto de posto de traballo por necesidade. As traballadoras enquisadas 

comentan non atopar dificultade para poder facelo, inda que nun 40 % dos casos 

necesítase dalgún compañeiro que substitúa dita ausencia. Un 7% das enquisadas 

indican que non poden ausentarse do seu traballo aínda que 

Gráfico 47) 

Gráfico 47. Durante a xornada de traballo, pode vostede deter o seu 

traballo ou ausentarse del cando o necesita?

A velocidade automática de máquinas ou o 
desprazamento de produtos

O traballo de compañeiros

Demandas directas de persoas 
(clientes, pasaxeiros, alumnos, pacientes..)

Topes ou cantidade de producción ou 
servizos que hai que alcanzar

Control directo do seu xefe

Si, con 
substitución dun 

compañeiro
40%

P á x i n a  | 81 

ondicións de Seguridade e Saúde no Traballo da Muller en Galicia   

ritmo de traballo depende de… 

 

Finalmente preguntouse pola posibilidade de ausentarse momentaneamente 

do seu posto de posto de traballo por necesidade. As traballadoras enquisadas 

comentan non atopar dificultade para poder facelo, inda que nun 40 % dos casos 

eiro que substitúa dita ausencia. Un 7% das enquisadas 

indican que non poden ausentarse do seu traballo aínda que o necesiten. (Ver 
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11.3 Desenvolvemento de habilidades e 

autorrealización no traballo.

Neste apartado coméntanse varios aspectos do traballo que teñen que ver co 

desenvolvemento de destrezas e a realización profesional, así trátase de detectar:

• Se no traballo se ten a oportuni

sabe facer. 

• Se o traballo proporciona o sentimento de realizar o traballo ben 

feito. 

• Ter a sensación de estar facendo un traballo útil.

• Se no traballo se teñen oportunidades de aprender e prosperar.

• En qué aspectos organizativos da empresa 

se ten en conta a súa opinión.

En xeral e considerando as respostas  “sempre/case sempre” ou “a miúdo”, 

as traballadoras manifestan ter a oportunidade de facer o que saben facer mellor 

nun 64% dos casos (sendo as que contestaron “case

16%) (ver Gráfico 48); o 82% manif

sentimento de realizar un traballo ben feit

aumenta ao 84% das traballadoras cando se plantea

un traballo útil. (Ver Gráfico 50). 

Por actividade económica, é o sector da construción (principalmente) e 

servizos onde as traballadoras se sinten menos valoradas. É

atopan máis autorrealizadas profesionalmente, tanto por sentirse máis útiles e 

valoradas por parte da empresa como por ter o sentimento propio de realizar un 

traballo ben feito 
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Desenvolvemento de habilidades e 

autorrealización no traballo. 

Neste apartado coméntanse varios aspectos do traballo que teñen que ver co 

desenvolvemento de destrezas e a realización profesional, así trátase de detectar: 

n a oportunidade de facer aquilo que mellor se 

proporciona o sentimento de realizar o traballo ben 

Ter a sensación de estar facendo un traballo útil. 

oportunidades de aprender e prosperar. 

zativos da empresa se pode participar porque 

se ten en conta a súa opinión. 

En xeral e considerando as respostas  “sempre/case sempre” ou “a miúdo”, 

as traballadoras manifestan ter a oportunidade de facer o que saben facer mellor 

s que contestaron “case nunca/nunca” ou “raramente” o 

manifesta que o seu traballo proporciónalle o 

sentimento de realizar un traballo ben feito (ver Gráfico 49); e a porcentaxe 

cando se plantea se teñen a sensación de realizar 

Por actividade económica, é o sector da construción (principalmente) e 

ras se sinten menos valoradas. É a maior idade cando se 

esionalmente, tanto por sentirse máis útiles e 

valoradas por parte da empresa como por ter o sentimento propio de realizar un 
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Gráfico 48. No traballo, ten a oportunidade de facer o que sabe facer 

mellor? 

Gráfico 49. O seu traballo proporciónalle o sentimento de

traballo ben feito? 
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. No traballo, ten a oportunidade de facer o que sabe facer 
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Gráfico 50. Ten a sensación de estar facendo un traballo útil

Cando se lles preguntou por como crían que estaban consideradas no seu 

posto de traballo, as respostas foron encamiñadas a resalta

xogaban no organigrama da empresa; un 69% se atopan satisfeitas e valoradas no 

seu posto de traballo xa que consideran que a empresa valora o seu traballo sempre, 

case sempre ou a miúdo (ver gráfico 51). 

Gráfico 51. O seu traballo é valorado pola empresa
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Ten a sensación de estar facendo un traballo útil? 

 

Cando se lles preguntou por como crían que estaban consideradas no seu 

posto de traballo, as respostas foron encamiñadas a resaltar a importancia que 

xogaban no organigrama da empresa; un 69% se atopan satisfeitas e valoradas no 

seu posto de traballo xa que consideran que a empresa valora o seu traballo sempre, 
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Se lles pediu ás enquisadas que valoraran en que medida consideran que 

poden participar nalgúns aspectos organizativos da súa empresa.

• Actividades para a prevención de riscos laborais no seu 

posto de traballo: Máis d

negativamente esta cuestión: un 40% valorou cun 0 a súa 

participación nas actividades para a prevención de riscos que se 

levan a cabo no seu posto.

• Planificación e organización do seu traballo: 

das traballadoras valorou positivamente a súa participación na 

planificación e organización do seu traballo.

• Revisión da calidade do seu traballo: 

enquisadas valorou positivamente esta cuestión.

• Introdución de cambios organizativos ou tecnolóxico

seu posto de traballo: 

valoraron negativamente a súa participación, é dicir, consideran que 

non se ten en conta a súa opinión á hora de introducir cambios 

organizativos ou tecnolóxicos no seu posto de traballo

• Elección de equipos ou útiles que manexan:

enquisadas valoraron negativamente a súa participación na elección 

de equipos ou útiles que manexan.

• Adecuación das condicións do seu posto de traballo:

metade das traballadoras valoraron positivamen

participación na adecuación das condicións do seu posto de traballo.
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Se lles pediu ás enquisadas que valoraran en que medida consideran que 

poden participar nalgúns aspectos organizativos da súa empresa. (Ver Gráfico 52) 

Actividades para a prevención de riscos laborais no seu 

Máis da metade das traballadoras valorou moi 

negativamente esta cuestión: un 40% valorou cun 0 a súa 

participación nas actividades para a prevención de riscos que se 

levan a cabo no seu posto. 

Planificación e organización do seu traballo: Máis dun 60% 

ladoras valorou positivamente a súa participación na 

planificación e organización do seu traballo. 

Revisión da calidade do seu traballo: Máis da metade das 

enquisadas valorou positivamente esta cuestión. 

de cambios organizativos ou tecnolóxicos no 

seu posto de traballo: Neste aspecto a maioría das traballadoras 

valoraron negativamente a súa participación, é dicir, consideran que 

non se ten en conta a súa opinión á hora de introducir cambios 

organizativos ou tecnolóxicos no seu posto de traballo. 

Elección de equipos ou útiles que manexan: O 64% das 

enquisadas valoraron negativamente a súa participación na elección 

de equipos ou útiles que manexan. 

Adecuación das condicións do seu posto de traballo: A 

metade das traballadoras valoraron positivamente a súa 

participación na adecuación das condicións do seu posto de traballo.  
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Gráfico 52.Valore de 0 a 10 os seguintes aspectos do seu traballo nos 

que considera vostede que pode participar porque se ten en conta a súa 

opinión ou as súas suxerencias. 

11.4 Promoción   

  En canto á cuestión relativa a se o traballo ofrece boas posibilidades de 

ascenso profesional, no Gráfico 53 pódese observar que o 53,3

considera que o seu traballo non lle ofrece boas posibilidades de ascenso 

completamente en desacordo e en desacordo) fronte ao 28,7%  que as consideran 

boas (De acordo e completamente de acordo).  
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Si se ten en conta a idade obsérvase que a maior idade aumenta a porcentaxe 

de traballadoras que manifestan non dispoñer de boas posibilida

Gráfico 53. O seu traballo ofrécelle boas posibilidades de promoción?

Tamén se lles preguntou ás traballadoras se 

traballan na empresa. O 75% respondeu que non promocionaran fronte o 24% que 

si promocionou (Ver Gráfico 54). A media de tempo das traballadoras que 

promocionaron é de 3 anos desde a promoción.

Gráfico 54. Desde que traballa nesta empresa, promocionou vostede?
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Si se ten en conta a idade obsérvase que a maior idade aumenta a porcentaxe 

de traballadoras que manifestan non dispoñer de boas posibilidades de promoción.  

. O seu traballo ofrécelle boas posibilidades de promoción? 

 

Tamén se lles preguntou ás traballadoras se promocionaron desde que 

O 75% respondeu que non promocionaran fronte o 24% que 

. A media de tempo das traballadoras que 

promocionaron é de 3 anos desde a promoción. 
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11.5 Estabilidade no emprego.

No cuestionario se lle preguntou as traballadoras si consideraban

próximos seis meses podían perder o seu actual emprego ou que o seu contrato non 

fose renovado. En torno a un 54% confía en manter o seu posto de traballo a partir 

desa fecha (ver gráfico 55). O 23% das

acontecerá, posto que a súa resposta foi que non estaban nin de acordo nin en 

desacordo con esta cuestión. Un 19% afirman que é probable que perdan o seu 

emprego nos próximos seis meses. Obsé

respecto á enquisa realizada en 2008, na que as entrevistadas respondían en torno a 

un 80% que confiaban en manter o seu posto de traballo, 

salientar que o horizonte da pregunta era de 12 meses, e neste caso son 6 meses. En 

2005, na VI Enquisa Nacional, un 70% tiña a cer

Gráfico 55. Cre vostede que nos próximos seis meses pode perder o 

emprego? 

Por sectores de actividade, apréciase unha maior estabilidade no emprego 

no sector servizos e na Industria, inda que esta diferenza é moderada (Ver 

56). Estes resultados difiren dos obtidos na enquisa do ano 2008 na que 

estabilidade dábase no sector da construción

ten. (Ver Gráfico 57). 
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Estabilidade no emprego. 

No cuestionario se lle preguntou as traballadoras si consideraban que nos 

perder o seu actual emprego ou que o seu contrato non 

% confía en manter o seu posto de traballo a partir 

. O 23% das enquisadas non teñen certeza do que 

sto que a súa resposta foi que non estaban nin de acordo nin en 
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salientar que o horizonte da pregunta era de 12 meses, e neste caso son 6 meses. En 

2005, na VI Enquisa Nacional, un 70% tiña a certeza de manter o seu posto. 

. Cre vostede que nos próximos seis meses pode perder o 

 

Por sectores de actividade, apréciase unha maior estabilidade no emprego 

no sector servizos e na Industria, inda que esta diferenza é moderada (Ver Gráfico 

. Estes resultados difiren dos obtidos na enquisa do ano 2008 na que a maior 

construción sendo agora o que menos estabilidade 
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Gráfico 56. Cre vostede que nos próximos seis meses pode perder o 

emprego? Por sectores de actividade.

Gráfico 57. Cre vostede que nos próximos doce meses pode perder o 

emprego ou que o seu contrato non será renovado?

condicións de seguridade e saúde no traballo da muller en Galicia, 

2008 

 

 

 

 

 

11.6 Salario  

Un 41% das enquisadas considera que recibe un bo

fronte ao 33% que considera o contrario. Hai que salientar

nunha posición neutra respecto a esta cuestión (ni

(Ver Gráfico 58) 
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. Cre vostede que nos próximos seis meses pode perder o 

emprego? Por sectores de actividade. 

. Cre vostede que nos próximos doce meses pode perder o 

seu contrato non será renovado? Enquisa sobre as 

condicións de seguridade e saúde no traballo da muller en Galicia, 

Un 41% das enquisadas considera que recibe un bo salario polo seu traballo 

que considera o contrario. Hai que salientar que o 26% mantense 

posición neutra respecto a esta cuestión (nin de acordo nin en desacordo). 
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  Nos sectores Servizos e Industria é onde se presentan as maiores 

porcentaxes de insatisfeitas co seu salario (

Gráfico 58. Considera que recibe un bo salario polo seu traballo? 

11.7  Condutas violentas no traballo 

O grao de exposición a conducías

preguntando ás traballadoras se estiveron sometidas, nos doce meses anteriores á

entrevista, a ameazas de violencia física, de 

de pretensións sexuais non desexadas (acoso sexual), de discriminación por i

nacionalidade, sexo ou minusvalía. Tamén se lles preguntou se sufriran “mobbing” 

ou acoso laboral. 

As conducías violentas ás que con má

que estiveron expostas son: violencia  física

pertencentes ao lugar de traballo (10,4% das enquisadas), violencia física ou verbal 

por parte de persoas da empresa (5,2%) e discriminación sexual e “mobbing” cun 

2,5% cada unha. A discriminación por discapa

conducías violentas menos mencionadas polas entrevistada
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s sectores Servizos e Industria é onde se presentan as maiores 

u salario (35,2% y 28% respectivamente).  

Considera que recibe un bo salario polo seu traballo?  

 

violentas no traballo  

conducías violentas no traballo determinouse 

preguntando ás traballadoras se estiveron sometidas, nos doce meses anteriores á 

azas de violencia física, de conducías de  violencia física ou verbal, 

das (acoso sexual), de discriminación por idade, 

Tamén se lles preguntou se sufriran “mobbing” 

que con máis frecuencia sinalan as traballadoras 

ncia  física ou verbal cometida por persoas non 

(10,4% das enquisadas), violencia física ou verbal 

por parte de persoas da empresa (5,2%) e discriminación sexual e “mobbing” cun 

discriminación por discapacidade e por nacionalidade son as 

menos mencionadas polas entrevistadas (ver Gráfico 59).  
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Gráfico 59. Durante os últimos 12 meses estivo sometida a algunha 

destas situacións?  

Se comparamos os resultados cos obtidos na VI Enquisa, obs

traballadoras galegas estiveron sometidas a violencia física ou verbal tanto 

de persoas da empresa como de persoas alleas á mesma nunha porcentaxe máis alta 

que a media nacional, a discriminación sexual tamén é maior no caso das 

traballadoras galegas. (Ver Táboa 20) 

Táboa 20. Durante os últimos 12 meses estivo someti

destas situacións?VI Enquisa nacional de condicións do traballo, 2005.

Tamén se lles preguntou ás traballadoras se existía algún protocolo de 

actuación fronte algunha das situacións anteriores. O 56% das enquisadas contestou 

Ameazas de violencia física

Violencia por parte de persoas do seu traballo

Violencia por parte de persoas alleas á empresa

Acoso sexual

“Mobbing” ou acoso laboral

Discriminación sexual ou por razón de sexo

Discriminación pola súa idade

Discriminación pola súa nacionalidade

Discriminación pola súa discapacidade
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. Durante os últimos 12 meses estivo sometida a algunha 

Se comparamos os resultados cos obtidos na VI Enquisa, obsérvase que as 

traballadoras galegas estiveron sometidas a violencia física ou verbal tanto por parte 

de persoas da empresa como de persoas alleas á mesma nunha porcentaxe máis alta 

que a media nacional, a discriminación sexual tamén é maior no caso das 

Durante os últimos 12 meses estivo sometida a algunha 

acional de condicións do traballo, 2005. 

 

Tamén se lles preguntou ás traballadoras se existía algún protocolo de 

algunha das situacións anteriores. O 56% das enquisadas contestou 

Ameazas de violencia física

Violencia por parte de persoas do seu traballo

Violencia por parte de persoas alleas á empresa

Acoso sexual

“Mobbing” ou acoso laboral

Discriminación sexual ou por razón de sexo

Discriminación pola súa idade

Discriminación pola súa nacionalidade

Discriminación pola súa discapacidade
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que non, un 15% indican que si hai un protocolo e un

60) 

Gráfico 60. Hai algún protocolo de actuación na súa empresa fronte 

algunha das situacións anteriores

Facendo unha análise por estrato de asalariados, obsérvase que 

maioritariamente son as empresas de máis de 500 traballadores as que teñen un 

protocolo definido fronte a situacións de violencia, acoso ou discriminación

Táboa 20).  

Hai que salientar que moitas empresas están a aplicar plans de igualdade no 

seus centros de traballo e algunhas estano a definir para poder aplicalo 

proximamente. 

Táboa 20. Hai algún protocolo de actuación na súa empresa fronte 

algunha das situacións anteriores?

 
TAMAÑO DO CADRO DE P

1 a 9 10 a 49 50 a 249

Si 7,7% 10,9% 12,0%

Non 68,4% 62,4% 55,4%

Non sabe 21,4% 26,7% 32,6%

Non contesta  2,6% 0,0% 0,0%

Si
15%

Non
56%
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que non, un 15% indican que si hai un protocolo e un 28% non o sabe. (Ver Gráfico 

. Hai algún protocolo de actuación na súa empresa fronte 

algunha das situacións anteriores?  

 

Facendo unha análise por estrato de asalariados, obsérvase que 

maioritariamente son as empresas de máis de 500 traballadores as que teñen un 

protocolo definido fronte a situacións de violencia, acoso ou discriminación (ver 

r que moitas empresas están a aplicar plans de igualdade no 

e algunhas estano a definir para poder aplicalo 

Hai algún protocolo de actuación na súa empresa fronte 

algunha das situacións anteriores? Por estrato de asalariados. 

TAMAÑO DO CADRO DE P ERSOAL  

50 a 249 250 a 500 Máis de 500  Total 

12,0% 10,0% 48,1% 15,1% 

55,4% 42,5% 27,8% 55,9% 

32,6% 47,5% 22,2% 28,0% 

0,0% 0,0% 1,9% 1,0% 

Si
15%

Non sabe
28%

Non contesta
1%
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12. DANOS E RISCOS Á SAÚ

O estado de saúde das traballadoras estimouse  mediante varios indicadores. 

En primeiro lugar tívose en consideración a ocorrencia de accidentes de traballo e a 

presenza de enfermidades  profesionais. Coma complement

obrigada recollida nunha enquisa desta natureza,

estimadores de dano  representados por un

traballo na propia saúde e os danos que as traballadora

laboral. Por último, tamén se preguntou pola existencia d

signos máis inespecíficos pero que puideran

presenza de patoloxía psicosomática o

situación de estrés. Na maioría destas análises calculouse

cada un destes indicadores para, posteriormente, realizar análise

variacións por sector de actividade e grupos de i

12.1 Estado de saúde das traballadoras.

Pedíuselles ás traballadoras que valoraran o seu estado de saúde en xeral: o 

84% das enquisadas o consideran bo ou moi bo fronte ao 16% que consideran que o 

seu estado de saúde actual é regular ou malo.

 Gráfico 61. Valore o seu estado de saúde en xeral.

Moi bo
36%

Bo
48%
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DANOS E RISCOS Á SAÚDE 

O estado de saúde das traballadoras estimouse  mediante varios indicadores. 

En primeiro lugar tívose en consideración a ocorrencia de accidentes de traballo e a 

presenza de enfermidades  profesionais. Coma complemento a estes parámetros, de 

obrigada recollida nunha enquisa desta natureza, consideráronse outros 

o  representados por unha pregunta sobre a influenza do 

traballo na propia saúde e os danos que as traballadoras achacan a dita actividade 

al. Por último, tamén se preguntou pola existencia dunha serie de síntomas e 

puideran ser reflexo, entre outras cuestións, da 

ía psicosomática ou da resposta do organismo ante unha 

. Na maioría destas análises calculouse un parámetro global de 

posteriormente, realizar análises das súas 

e e grupos de idade. 

Estado de saúde das traballadoras. 

ras que valoraran o seu estado de saúde en xeral: o 

84% das enquisadas o consideran bo ou moi bo fronte ao 16% que consideran que o 

seu estado de saúde actual é regular ou malo. 

. Valore o seu estado de saúde en xeral. 

 

Regular
15%

Malo
1%

Moi malo
0%

Non sabe
0,2%
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12.2 Percepción da influ

saúde. 

As seguintes preguntas realizáronse 

que teñen as traballadoras sobre a influencia do traballo na súa saúde. 

Primeiro se lles preguntou cantas veces tiveran que consultar ao médico no 

último ano. O 53,5% das traballadoras enquisadas indic

entre unha e tres veces e un 34,6% non consultou ao médi

Gráfico 62). 

Gráfico 62. Durante o último ano, cantas veces tivo que consultar ao 

médico por un problema, molestia ou enfermidade?

Das traballadoras que consultaron ao médico no último ano o 24,3% foi por 

enfermidades leves, o 18,9% por enfermidades crónicas e un 3,9 por revisións. Un 

8,6% non quixo especificar o motivo das consultas. (Ver 

Tamén se lles preguntou cantas destas consultas médicas consideraban que 

estaban relacionadas con problemas de saúde derivados do seu traballo ao que un 

72,4% respondeu que consideraban que ningunha das consultas que fixeron foron 

por problemas derivados do traballo. 

34,6

53,5

7,9
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Percepción da influencia do traballo sobre a 

As seguintes preguntas realizáronse co obxectivo de coñecer a percepción 

que teñen as traballadoras sobre a influencia do traballo na súa saúde.  

Primeiro se lles preguntou cantas veces tiveran que consultar ao médico no 

ano. O 53,5% das traballadoras enquisadas indicaron que foran ao médico 

veces e un 34,6% non consultou ao médico no último ano (Ver 

. Durante o último ano, cantas veces tivo que consultar ao 

molestia ou enfermidade? 

 

Das traballadoras que consultaron ao médico no último ano o 24,3% foi por 

leves, o 18,9% por enfermidades crónicas e un 3,9 por revisións. Un 

8,6% non quixo especificar o motivo das consultas. (Ver Gráfico 63) 

cantas destas consultas médicas consideraban que 

estaban relacionadas con problemas de saúde derivados do seu traballo ao que un 

72,4% respondeu que consideraban que ningunha das consultas que fixeron foron 

,7 ,9 ,7 1,0
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Gráfico 63. Estas consultas, qué enfermidade/s ou molestia/s as 

motivaron? 

Das traballadoras enquisadas que contestaron que as consultas médicas 

realizadas estaban motivadas por problemas de saúde derivados do traballo, o 84% 

realizounas na seguridade social e só un 15% acudiu á mutua 

Cando se lles preguntou o motivo de acudir á seguridade social en lugar de á mutua 

a maioría contestou que non consideraban que as súas doenzas foran enfermidades 

laborais para ter que acudir á mutua.  Moitas traballadoras pensan que a mutua é só 

para casos de accidentes laborais. 

Gráfico 64. Estas consultas que vostede considera relacionadas co seu 

traballo, realizounas na mutua ou na seguridade social?

Revisións

Enfermidades leves

Enfermidades crónicas

Embarazos

Accidentes 

Outras causas

Non contesta

3,9

1,6

,7

Na seguridade 
social
84%
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. Estas consultas, qué enfermidade/s ou molestia/s as 

 

Das traballadoras enquisadas que contestaron que as consultas médicas 

realizadas estaban motivadas por problemas de saúde derivados do traballo, o 84% 

ial e só un 15% acudiu á mutua (Ver Gráfico 64). 

Cando se lles preguntou o motivo de acudir á seguridade social en lugar de á mutua 

a maioría contestou que non consideraban que as súas doenzas foran enfermidades 

Moitas traballadoras pensan que a mutua é só 

. Estas consultas que vostede considera relacionadas co seu 

, realizounas na mutua ou na seguridade social? 

 

3,9

24,3

18,9

4,9

8,6

Na mutua
15%

Non contesta
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12.3 Accidentes de traballo e enfermidades 

profesionais. 

Preguntóuselles ás traballadoras se sufriran algún accidente de traballo nos 

últimos dous anos. Un 5,7% das enquisadas respondeu afirmativamente (Ver 

Gráfico 65). Este dato difire da media nacional obtida na VI Enquisa do ano 2005, 

na que a porcentaxe de traballadoras que sufriran algún accidente 

anos era un 10,6%. O dato é moi relevante aínda que parece estar relacionado cos 

postos de traballo que desempeñan as enquisadas.

Ao preguntarlles ás traballadoras que sufriron algún accidente as

mesmo a maioría considerou como causas principais as distraccións, os descoidos 

ou despistes e a falta de atención. 

Gráfico 65. Nos seguintes períodos de tempo, tivo algún accidente de 

traballo? 

Ás traballadoras tamén se lles preguntou se fora

estaban en trámite de recoñecemento dalgunha enfermidade profesional

0,7% contestou afirmativamente a esta cuestión. As enfermidades profesionais que 

sufrían estas traballadoras son: neumoconioses e/ou enfermidades pulmonares 

enfermidades dos osos, músculos ou articulacións.

Hai 6 meses Hai 1 ano

3,5%

P á x i n a  | 96 

ondicións de Seguridade e Saúde no Traballo da Muller en Galicia   

Accidentes de traballo e enfermidades 

Preguntóuselles ás traballadoras se sufriran algún accidente de traballo nos 

últimos dous anos. Un 5,7% das enquisadas respondeu afirmativamente (Ver 

Este dato difire da media nacional obtida na VI Enquisa do ano 2005, 

de traballadoras que sufriran algún accidente nos últimos 2 

anos era un 10,6%. O dato é moi relevante aínda que parece estar relacionado cos 

postos de traballo que desempeñan as enquisadas. 

Ao preguntarlles ás traballadoras que sufriron algún accidente as causas do 

mesmo a maioría considerou como causas principais as distraccións, os descoidos 

. Nos seguintes períodos de tempo, tivo algún accidente de 

 

Ás traballadoras tamén se lles preguntou se foran diagnosticadas ou se 

estaban en trámite de recoñecemento dalgunha enfermidade profesional. Só un 

0,7% contestou afirmativamente a esta cuestión. As enfermidades profesionais que 

sufrían estas traballadoras son: neumoconioses e/ou enfermidades pulmonares e 

enfermidades dos osos, músculos ou articulacións. 

Hai 1 ano Hai 2 anos

1,2%
1,0%
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12.4 Sintomatoloxía psicosomática 

Realizouse ás traballadoras una pregunta acerca da existencia dos seguintes 

síntomas: alteracións do sono, sensación continua de cansazo

de concentración, falta de memoria, irritabilidad

alteracións de visión e baixo estado de ánimo. 

porque poden estar ligados a certos aspectos das condiciones de traballo (sobre todo 

á carga de traballo e aos factores psicosociais). 

  Como se observa no Gráfico 

frecuentemente mencionados foron a sensación continua de 

dores de cabeza (27,4%) e as alteracións do sono (25,4%). Un 25,4% das enquisadas 

indicou que non conseguen esquecer os problemas do traballo e un 24% nótanse 

tensas e irritables frecuentemente. Un 31,9% indicou que non sofre ningún destes 

síntomas. 

Gráfico 66. Sofre con frecuencia algún dos seguintes síntomas?

Cústalle durmir ou durme mal

Ten sensación continua de cansazo

Sofre dores de cabeza

Sofre mareos

Cústalle concentrarse, manter a atención

Cústalle acordarse das cousas ou as esquece 

Nótase tenso, irritable

Ten a sensación de estar emocionalmente 

Non consigue esquecer os problemas do traballo

Sofre alteracións de apetito ou dixestivas 

Ten problemas nos ollos (lagrimexo, visión 

Baixo estado de ánimo

Outras

Ningunha
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Sintomatoloxía psicosomática  

Realizouse ás traballadoras una pregunta acerca da existencia dos seguintes 

, sensación continua de cansazo, cefalea, mareos, falta 

ión, falta de memoria, irritabilidade, alteracións dixestivas, 

estado de ánimo. Analizar estes síntomas é interesante 

porque poden estar ligados a certos aspectos das condiciones de traballo (sobre todo 

factores psicosociais).  

Gráfico 66, de forma global os  síntomas máis 

sensación continua de cansazo (29,1%), as 

dores de cabeza (27,4%) e as alteracións do sono (25,4%). Un 25,4% das enquisadas 

os problemas do traballo e un 24% nótanse 

Un 31,9% indicou que non sofre ningún destes 

. Sofre con frecuencia algún dos seguintes síntomas? 

Cústalle durmir ou durme mal

Ten sensación continua de cansazo

Sofre dores de cabeza

Sofre mareos

Cústalle concentrarse, manter a atención

Cústalle acordarse das cousas ou as esquece …

Nótase tenso, irritable

Ten a sensación de estar emocionalmente …

Non consigue esquecer os problemas do traballo

Sofre alteracións de apetito ou dixestivas …

Ten problemas nos ollos (lagrimexo, visión …

Baixo estado de ánimo

Outras

Ningunha
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O 49% das traballadoras que contestaron que tiñan sensación continua de 

cansazo, o 63% das que contestaron que sufrían dores de cabeza e o 54% das que 

padecen alteracións do sono levan sufrindo estes síntoma

(Ver Gráficos 67, 68 e 69). 

Gráfico 67. Durante canto tempo leva sufrindo os seguintes síntomas? 

Sensación continua de cansazo. 

Gráfico 68. Durante canto tempo leva sufrindo os seguintes síntomas? 

Dores de cabeza. 

Gráfico 69. Durante canto tempo leva sufrindo os seguintes síntomas? 

Alteracións do sono. 

 

Menos de 3 
meses
25%

Entre 3 e 6 
meses
26%

Entre 3 e 6 
meses
24%

Menos de 3 
meses

Entre 3 e 6 meses
26%
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que contestaron que tiñan sensación continua de 

, o 63% das que contestaron que sufrían dores de cabeza e o 54% das que 

alteracións do sono levan sufrindo estes síntomas entre seis e doce meses. 

nte canto tempo leva sufrindo os seguintes síntomas? 

. Durante canto tempo leva sufrindo os seguintes síntomas? 

 

. Durante canto tempo leva sufrindo os seguintes síntomas? 

 

Menos de 3 
meses
25%

Entre 6 e 12 
meses
49%

Menos de 3 
meses
13%

Entre 6 e 12 
meses
63%

Menos de 3 
meses
20%

Entre 6 e 12 
meses
54%
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13. CONCILIACIÓN DA VIDA

COA VIDA FAMILIAR.

O obxectivo é valorar o grao de conciliación da vida laboral coa familiar que 

teñen as traballadoras. Tamén é interesante coñecer se as empresas toman medidas 

para facilitar a conciliación. 

Primeiro se lles preguntou ás enquisadas cal era o seu estado civil ou de 

convivencia. O 64% das traballadoras está casada ou vive en parella e un 29% está 

solteira ou non vive en parella. (Ver Gráfico 70

Gráfico 70. Cal é o seu estado civil ou de convivenci

Ás traballadoras casadas ou que viven en parella preguntóuselles cal era a 

situación laboral da súa parella. Un 65% respondeu que a súa parella traballa por 

conta allea, un 17% que é autónomo/a e un 8% que está no paro (Ver 

Solteira ou non 
vive en parella

29%
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CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL     

COA VIDA FAMILIAR. 

O obxectivo é valorar o grao de conciliación da vida laboral coa familiar que 

. Tamén é interesante coñecer se as empresas toman medidas 

meiro se lles preguntou ás enquisadas cal era o seu estado civil ou de 

convivencia. O 64% das traballadoras está casada ou vive en parella e un 29% está 

vive en parella. (Ver Gráfico 70) 

. Cal é o seu estado civil ou de convivencia? 

 

Ás traballadoras casadas ou que viven en parella preguntóuselles cal era a 

situación laboral da súa parella. Un 65% respondeu que a súa parella traballa por 

conta allea, un 17% que é autónomo/a e un 8% que está no paro (Ver Gráfico 71) 

Solteira ou non 
vive en parella

29%

Casada ou vive 
en parella

64%

Separada ou 
divorciada

6%

Viúva
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Gráfico 71. Cal é a situación laboral da súa parella?

Preguntóuselles ás traballadoras quen era a persoa que aportaba máis 

ingresos no seu fogar ao que un 47% respondeu que era outra persoa a que aportaba 

máis ingresos. Nun 34% dos casos a entrevistada é a que máis apo

72) 

Gráfico 72. Quen é a persoa que aporta máis ingresos no seu fogar?

Tamén se lles preguntou cantas persoas viven no seu fogar de forma 

habitual. Nun 32,5% dos casos viven dúas persoas no fogar contando á entrevistada 

Traballa por 
conta allea.

65%

A entrevistada
34%

Outra persoa.
47%
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é a situación laboral da súa parella? 

 

Preguntóuselles ás traballadoras quen era a persoa que aportaba máis 

ingresos no seu fogar ao que un 47% respondeu que era outra persoa a que aportaba 

máis ingresos. Nun 34% dos casos a entrevistada é a que máis aporta. (Ver Gráfico 

. Quen é a persoa que aporta máis ingresos no seu fogar? 

 

Tamén se lles preguntou cantas persoas viven no seu fogar de forma 

. Nun 32,5% dos casos viven dúas persoas no fogar contando á entrevistada 
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17%

Está no 
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8%

Está 
xubilado.

3%

Outros
7%Non contesta
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outra persoa case 

a partes iguais.
18%

Non sabe
0,2%Non 

contesta
1%

 



II Enquisa sobre Condicións de Seguridade e Saúde 

en un 27% son tres as persoas que viven no fogar de forma habitual.

73). Ademais un 42% das enquisadas teñen fillos vivindo con elas. 

Gráfico 73. Contándose a vostede, cantas persoas viven no seu fogar de 

forma habitual? 

Cando se lles preguntou ás enquisad

38% contestaron que comparten o seu coidado coa súa familia, un 11,1% contestou 

que é a súa parella a que se encarga dos fillos e

eran elas mesmas as que os coidaban. (Ver 

1 persoa

2 persoas

3 persoas

4 persoas

5 persoas

6 persoas

7 persoas

9,9

5,5

1,2

,2
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es as persoas que viven no fogar de forma habitual. (Ver Gráfico 

. Ademais un 42% das enquisadas teñen fillos vivindo con elas.  

vostede, cantas persoas viven no seu fogar de 

 

Cando se lles preguntou ás enquisadas que teñen fillos quen os coidaba, o 

38% contestaron que comparten o seu coidado coa súa familia, un 11,1% contestou 

que é a súa parella a que se encarga dos fillos e un 10,5% dos casos contestaron que 

(Ver Gráfico 74) 

32,5

27,0

23,1
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Gráfico 74. Quen coida principalmente dos fillos menores de 15 anos 

que viven na casa? 

Un 6% das traballadoras enquisadas vi

das traballadoras que contestaron que teñen persoas dependentes ao seu cargo 

comparten o seu coidado coa súa familia en un 30% dos casos é a propia 

traballadora a que se encarga do seu coidado. (Ver 

Gráfico 75. Quen coida principalmente das persoas dependentes que 

viven na casa? 

Tamén se valorou a carga de traballo doméstico que as t

suman a súa xornada laboral.  As actividades do fogar que máis realiza

traballadoras de forma integra son pasar o ferro, lavar a roupa e a tramitación 
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. Quen coida principalmente dos fillos menores de 15 anos 

 

Un 6% das traballadoras enquisadas vive con persoas dependentes. O 44% 

das traballadoras que contestaron que teñen persoas dependentes ao seu cargo 

oidado coa súa familia en un 30% dos casos é a propia 

traballadora a que se encarga do seu coidado. (Ver Gráfico 75)  

. Quen coida principalmente das persoas dependentes que 

 

a carga de traballo doméstico que as traballadoras galegas 

s actividades do fogar que máis realizan as mulleres 

de forma integra son pasar o ferro, lavar a roupa e a tramitación 
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administrativa do fogar. Actividades como a compra, limpar a casa, lava

cociñar son máis frecuentemente compartidas polos membros do fogar.

Gráfico 76) 

Gráfico 76. Habitualmente, hasta que punto realiza vostede as 

seguintes actividades no seu fogar?

Preguntóuselles ás traballadoras se ao longo da semana pr

tiveran tempo suficiente para dedicarse ás súas aficións. O 41% respondeu que só 

algunhas veces puido dedicarse ás súas aficións ou facer o que a elas lles gusta. O 

23% respondeu que tivo tempo para dedicarse as súas aficións sempre que q

(Ver Gráfico 77). Hai que indicar que na fecha na que se fixeron as enquisas moitas 

das enquisadas acababan de volver das vacacións e polo tanto neste caso tivero

moito tempo libre pero a maioría sinalou que se fora noutra se

tanto tempo para dedicarse ás súas aficións como desexarían
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administrativa do fogar. Actividades como a compra, limpar a casa, lavar os pratos e 

cociñar son máis frecuentemente compartidas polos membros do fogar. (Ver 

Habitualmente, hasta que punto realiza vostede as 

seguintes actividades no seu fogar? 

 

Preguntóuselles ás traballadoras se ao longo da semana previa á entrevista 

tiveran tempo suficiente para dedicarse ás súas aficións. O 41% respondeu que só 

algunhas veces puido dedicarse ás súas aficións ou facer o que a elas lles gusta. O 

para dedicarse as súas aficións sempre que quixo. 

Hai que indicar que na fecha na que se fixeron as enquisas moitas 

das vacacións e polo tanto neste caso tiveron 

moito tempo libre pero a maioría sinalou que se fora noutra semana non terían 

para dedicarse ás súas aficións como desexarían. 
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Gráfico 77. Ao longo da última semana, tivo tempo suficiente para 

facer o que a vostede lle gusta ou dedicarse as súas aficións?

Ao preguntarlles ás enquisadas se as súas horas de traballo adaptábanse 

aos seus compromisos sociais e familiares, un 47% respondeu que consideran que se 

adaptan ben e un 31% das enquisadas contestou que o seu horario non se 

ben aos seus compromisos. (Gráfico 78)

Se analizamos esta pregunta segundo o tipo de xornada

traballadoras obsérvase que o 51,9% das enquisadas que contestaron que os seus 

horarios adáptanse ben aos seus compromisos sociais e familiares teñen xornada 

continua. (Gráfico 79) 
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. Ao longo da última semana, tivo tempo suficiente para 

facer o que a vostede lle gusta ou dedicarse as súas aficións? 

 

Ao preguntarlles ás enquisadas se as súas horas de traballo adaptábanse ben 

aos seus compromisos sociais e familiares, un 47% respondeu que consideran que se 

31% das enquisadas contestou que o seu horario non se adapta 

) 

Se analizamos esta pregunta segundo o tipo de xornada que teñen as 

traballadoras obsérvase que o 51,9% das enquisadas que contestaron que os seus 

horarios adáptanse ben aos seus compromisos sociais e familiares teñen xornada 
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Gráfico 78. En xeral, a súas horas de traballo adáptase aos s

compromisos sociais e familiares?

Gráfico 79. En xeral, a súas horas de traballo adápta

compromisos sociais e familiares? Por tipo de xornada.

Significativamente o 47% das enquisadas manifestou que a súa empresa non 

toma medidas para facilitarlle ás traballadoras a conciliación da vida laboral coa 

familiar fronte ao 38% que din que si as toman. É importante destacar que un 13% 

das enquisadas non sabe se a empresa toma medidas ou non
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En xeral, a súas horas de traballo adáptase aos seus 

compromisos sociais e familiares? 

 

. En xeral, a súas horas de traballo adáptanse aos seus 

compromisos sociais e familiares? Por tipo de xornada. 

 

Significativamente o 47% das enquisadas manifestou que a súa empresa non 

cilitarlle ás traballadoras a conciliación da vida laboral coa 

familiar fronte ao 38% que din que si as toman. É importante destacar que un 13% 

das enquisadas non sabe se a empresa toma medidas ou non (Ver Gráfico 860.  
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Se analizamos por estrato de asalari

teñen entre 50-249 traballadores é onde se toman máis medidas para favorecer a 

conciliación (24,2%). 

Estes resultados concordan cos estudos realizados polo Instituto Galego de 

Estatística (2007), onde as mulleres manife

doada a compaxinación do traballo cos seus compromisos familiares

As medidas máis mencionadas polas traballadoras son a 

xornada para as traballadoras que teñen fillos e 

traballo. 

Gráfico 80. A súa empresa toma medidas para facilitarlle ás 

traballadoras a conciliación da vida laboral coa familiar?

Das preguntas anteriores pódese extraer que o 

casadas ou viven en parella, pero a maioría (58%) non teñen f

fronte ó 42% que si os teñen. En pouquísimos casos (6%) viven con persoas 

dependentes e en caso de facelo comparten nun 44% o coidado co resto da familia. 

Unha conclusión importante que se extrae destes datos é que 

atopan en menor medida traballo na empresa privada que sen eles, e raramente as 

persoas con dependentes totalmente o seu cargo poden traballar por conta allea 

debido a ausencia de conciliación familiar e centros de día para a atención de 

dependentes. 

Si
38%
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Se analizamos por estrato de asalariados observamos que nas empresas que 

249 traballadores é onde se toman máis medidas para favorecer a 

s resultados concordan cos estudos realizados polo Instituto Galego de 

Estatística (2007), onde as mulleres manifestaban nun porcentaxe do 49,8% ser 

doada a compaxinación do traballo cos seus compromisos familiares 

As medidas máis mencionadas polas traballadoras son a redución de 

xornada para as traballadoras que teñen fillos e a flexibilidade nos horarios de 

. A súa empresa toma medidas para facilitarlle ás 

traballadoras a conciliación da vida laboral coa familiar? 

 

Das preguntas anteriores pódese extraer que o 64% das enquisadas están 

casadas ou viven en parella, pero a maioría (58%) non teñen fillos vivindo con elas 

fronte ó 42% que si os teñen. En pouquísimos casos (6%) viven con persoas 

dependentes e en caso de facelo comparten nun 44% o coidado co resto da familia. 

importante que se extrae destes datos é que  as persoas con fillos 

atopan en menor medida traballo na empresa privada que sen eles, e raramente as 

persoas con dependentes totalmente o seu cargo poden traballar por conta allea 

debido a ausencia de conciliación familiar e centros de día para a atención de 
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14. CONCLUSIÓNS 

14.1 Metodoloxía 

A mostraxe en campo para a  II Enquisa sobre as condicións de Seguridade e 

Saúde no traballo da muller en Galicia supuxo un importante esforzo

resultados obtidos deben de ser considerados tendo en conta 

utilizada parte dun certo desaxuste na aleatoriedade da mostra, d

empresas as unidades de mostraxe e non as mulleres por carecer dun censo das 

mesmas, é dicir, segue sen poderse acceder directamente ás traballadoras. A este 

problema hai que engadirlle que a distancia temporal entre o censo de empresas 

dispoñible e a fecha de realización da enquisa impediu obter  datos totalmente 

aleatorios en canto a empresas se refire, xa que debido á crise económica que se está 

a sufrir moitas empresas extinguíronse, sobre todo no sector da construción. 

A dificultade veuse aumentada pola reacción das empresas cando se lles 

solicitaba a colaboración na enquisa. Podemos extraer 

aquelas empresas que non se senten “satisfeitas” coa súa política de prevención non 

colaboran a menos que esta sexa obrigatoria. Este feit

resultados.  

A aleatoriedade da mostra tamén se viu reducida porque a selección das 

traballadoras a enquisar a facía a empresa e a dirixía 

Todo isto pon de manifesto que o obxectivo de contar cunha mos

non chegou a lograrse e pódese considerar que a poboación que se está a 

representar sería maioritariamente a formada por traballadoras con funcións 

xestión administrativa. 

En resumen, a metodoloxía utilizada atopouse coa dificultade d

filtro empresarial: primeiro a disposición a colaborar e segundo a selección de 

traballadoras.  A pesar delo, en gran medida, 

logrou chegar a contactar coas traballadoras que colaboraron e aportaron a 

información que nos permite coñecer que está a pasar neste eido tan importante do 

traballo en Galicia na actualidade. 
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A mostraxe en campo para a  II Enquisa sobre as condicións de Seguridade e 

Saúde no traballo da muller en Galicia supuxo un importante esforzo, aínda así, os 

r considerados tendo en conta que a metodoloxía 

utilizada parte dun certo desaxuste na aleatoriedade da mostra, dado que son as 

empresas as unidades de mostraxe e non as mulleres por carecer dun censo das 

mesmas, é dicir, segue sen poderse acceder directamente ás traballadoras. A este 

problema hai que engadirlle que a distancia temporal entre o censo de empresas 

oñible e a fecha de realización da enquisa impediu obter  datos totalmente 

aleatorios en canto a empresas se refire, xa que debido á crise económica que se está 

a sufrir moitas empresas extinguíronse, sobre todo no sector da construción.  

se aumentada pola reacción das empresas cando se lles 

Podemos extraer a conclusión de que todas 

aquelas empresas que non se senten “satisfeitas” coa súa política de prevención non 

colaboran a menos que esta sexa obrigatoria. Este feito sesga en gran medida os 

ade da mostra tamén se viu reducida porque a selección das 

traballadoras a enquisar a facía a empresa e a dirixía cara postos moi específicos. 

Todo isto pon de manifesto que o obxectivo de contar cunha mostra representativa 

non chegou a lograrse e pódese considerar que a poboación que se está a 

a formada por traballadoras con funcións de 

En resumen, a metodoloxía utilizada atopouse coa dificultade dun dobre 

filtro empresarial: primeiro a disposición a colaborar e segundo a selección de 

A pesar delo, en gran medida, grazas ao esforzo das enquisadoras, se 

logrou chegar a contactar coas traballadoras que colaboraron e aportaron a 

ción que nos permite coñecer que está a pasar neste eido tan importante do 
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14.2 Resultados 

14.2.1 Organización da prevención e actividades preventivas.

Os resultados obtidos coa enquisa

formación que existe na actualidade. Elementos como a

descoñecemento que se da entre as traballadoras respecto a organización da que se 

dispón e as actividades preventivas que se realizan na súa empresa, non coñecer se 

na súa empresa existe un comité de seguridade e 

parte das traballadoras non saben como está 

súa empresa, non coñecer máis dunha de cada 10 enq

estudo de prevención de riscos no seu posto

ás claras as necesidades de incrementar os procesos formativos

traballadoras con contratos temporais e empresas de pequena dimensión.

Por outra banda os resultados informan que naqueles casos en que 

detectaron problemas relativos á seguridade e saúde das traballadoras en máis da 

metade dos casos non se adoptaron medidas. Nos casos nos que se tomou algunha 

medida tras a avaliación realizada, as adoptadas con máis frecuencia son 

modificacións de instalacións e en segundo lugar de importancia as medidas 

adoptadas foron actividades encamiñadas á formación. 

Como aspecto positivo destaca que cada vez a máis traballadoras se lles 

ofrece a posibilidade pasar recoñecementos médicos, dúas de cada tres. Esta 

situación, con non ser a ideal, si está por encima dos datos 

estudos no pasado ou fora da comunidade autónoma galega.

14.2.2 Condicións de seguridade. 

A primeira conclusión importan

elevada de traballadoras galegas, unha de cada catro, considera que non está 

exposta a ningún risco no seu traballo. Cabe destacar que esta porcentaxe baixou 

considerablemente con relación ao traballo realizado no ano 2008 que sinalaba que 

era unha de cada dúas mulleres a que manifestaba esta situación. O feito de non 

considerar que existan riscos no traballo é a primeira causa dos accidentes laborais. 
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Organización da prevención e actividades preventivas. 

Os resultados obtidos coa enquisa poñen de manifesto a necesidade de 

ación que existe na actualidade. Elementos como a alta porcentaxe de 

descoñecemento que se da entre as traballadoras respecto a organización da que se 

que se realizan na súa empresa, non coñecer se 

eguridade e saúde, que máis dunha quinta 

parte das traballadoras non saben como está organizada a xestión da prevención na 

súa empresa, non coñecer máis dunha de cada 10 enquisadas se se realizou un 

o de prevención de riscos no seu posto de traballo, son datos que deixan moi 

s claras as necesidades de incrementar os procesos formativos  especialmente en 

traballadoras con contratos temporais e empresas de pequena dimensión. 

Por outra banda os resultados informan que naqueles casos en que se 

seguridade e saúde das traballadoras en máis da 

adoptaron medidas. Nos casos nos que se tomou algunha 

medida tras a avaliación realizada, as adoptadas con máis frecuencia son 

alacións e en segundo lugar de importancia as medidas 

adoptadas foron actividades encamiñadas á formación.  

Como aspecto positivo destaca que cada vez a máis traballadoras se lles 

ofrece a posibilidade pasar recoñecementos médicos, dúas de cada tres. Esta 

está por encima dos datos que ofrecen outro tipo de 

os no pasado ou fora da comunidade autónoma galega. 

nte deste apartado é que unha porcentaxe 

da de traballadoras galegas, unha de cada catro, considera que non está 

exposta a ningún risco no seu traballo. Cabe destacar que esta porcentaxe baixou 

considerablemente con relación ao traballo realizado no ano 2008 que sinalaba que 

mulleres a que manifestaba esta situación. O feito de non 

considerar que existan riscos no traballo é a primeira causa dos accidentes laborais. 
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Analizando máis en profundidade cales son as circunstancias que ocasionan esta 

situación observase que a ausencia de delegados de prevención é a causa principal 

pois existe unha clara correlación entre a súa ausencia e o feito de non 

de estar exposta a riscos. 

Aquelas traballadoras que afirman estar expostas a algún risco

de traballo consideran que as causas dos accidentes son moi variadas, destacando 

sobre todo dúas: o exceso de confianza ou de costume e o cansazo e a fatiga. 

Comparando cos resultados de hai un ano apréciase que as

factores psicolóxicos como “un exceso

frecuentes; pero en cambio factores derivados dunha maior carga de tr

o cansazo e fatiga ou a esixencia dunha determinada 

responsables de accidentes laborais. 

Outra eiva importante o constitúe

suficiente os equipos de protección individual (EPIs), en gran medida porque 

consideran que non son necesarias cando en realidade 

14.2.3 Condicións ambientais no traballo

Maioritariamente as traballadoras galegas desempeñan o seu traballo en 

locais pechados. A modo de resume a percepción das condicións ambientais no 

posto de traballo para as mulleres galegas son satisfactorias en xeral, tal e como 

comentan elas mesmas. 

14.2.4 Deseño do posto de traballo 

A cuestión clave está no feito de coñecer se o traballo afecta as saúde das 

traballadoras. Máis de tres de cada catro enquisadas consideran que o traballo non 

está prexudicando á súa saúde. Esta resposta non é homoxénea por sectores pois 

na industria onde máis consideran que o seu traballo afecta a súa saúde. 

destacar que  no sector servizos a maioría das enquisadas eran empregadas xoves 

que non eran moi conscientes do desgaste para a saúde que supoñen as amplas 

xornadas laborais en posturas maioritariamente forzadas.
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Analizando máis en profundidade cales son as circunstancias que ocasionan esta 

ia de delegados de prevención é a causa principal 

pois existe unha clara correlación entre a súa ausencia e o feito de non ter sensación 

que afirman estar expostas a algún risco no seu posto 

ideran que as causas dos accidentes son moi variadas, destacando 

sobre todo dúas: o exceso de confianza ou de costume e o cansazo e a fatiga. 

tados de hai un ano apréciase que as causas derivadas de 

factores psicolóxicos como “un exceso de confianza ou costume” son menos 

pero en cambio factores derivados dunha maior carga de traballo como 

ou a esixencia dunha determinada produción son cada vez máis 

constitúe o feito de non utilizar de forma correcta e 

suficiente os equipos de protección individual (EPIs), en gran medida porque 

consideran que non son necesarias cando en realidade si o son. 

4.2.3 Condicións ambientais no traballo 

traballadoras galegas desempeñan o seu traballo en 

a percepción das condicións ambientais no 

posto de traballo para as mulleres galegas son satisfactorias en xeral, tal e como 

 

A cuestión clave está no feito de coñecer se o traballo afecta as saúde das 

traballadoras. Máis de tres de cada catro enquisadas consideran que o traballo non 

Esta resposta non é homoxénea por sectores pois é 

ndustria onde máis consideran que o seu traballo afecta a súa saúde.  Hai que 

destacar que  no sector servizos a maioría das enquisadas eran empregadas xoves 

que non eran moi conscientes do desgaste para a saúde que supoñen as amplas 

osturas maioritariamente forzadas. 
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Entre aquelas traballadoras que si están a sufrir consecuencias físicas do 

traballo destacan as dores de costas, consecuencia maioritariamente do mal 

ergonómico dos postos de traballo, e dores de cabeza pola carga 

14.2.5 Carga de traballo 

En xeral obtéñense elevadas porcentaxes de afectación das variables 

relacionadas coa carga mental de traballo, que inflúe no rendemento de traballo así 

como no estado de saúde da traballadora. 

consideran que a realización da tarefa require en grande medida, manter con 

frecuencia un nivel de atención alto ou moi alto durante máis de media xornada ou 

realizar tarefas moi repetitivas e de curta duración

tratarse do sector no que máis transcendencia teñen os erros cometidos.

servizos, podémoslle atribuír outras cargas mentais, como a realización de tarefas 

máis complexas, trato con persoas alleas a propia empresa, traballar moi rápido ou 

ter que atender a varias tarefas o mesmo tempo.

sectores da Construción e o Agrario, con menos esixencias en canto a nivel de 

atención e repetitividade nas tarefas. 

As traballadoras expostas a elevadas esixencias de atención e repetitividade 

teñen porcentaxes de resposta significativamente maiores que as non expostas

conxunto de síntomas psicosomáticos, sendo os máis frecuentes sensación continua 

de cansazo, insomnio, dores de cabeza, cambios de caracter (sensación de 

irritabilidade ou de tensión) e problemas oculares (perda de visión, 

visión borrosa, etc.). 

Ao correlacionar as respostas obtidas nas preguntas sobre carga percibida 

anteriormente descritas con diversas esixencias da tarefa para poder analizar as 

posibles relacións entre estas variables, conclúese que existe una elevada relación 

entre as esixencias do traballo de manter un nivel de atención alto ou moi alto, 

atender a varias tarefas ao mesmo tempo, realizar tarefas complexas, complicadas 

ou difíciles, dispoñer de informacións claras e suficientes 

ordenadores.  
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Entre aquelas traballadoras que si están a sufrir consecuencias físicas do 

traballo destacan as dores de costas, consecuencia maioritariamente do mal deseño 

ergonómico dos postos de traballo, e dores de cabeza pola carga de traballo. 

En xeral obtéñense elevadas porcentaxes de afectación das variables 

relacionadas coa carga mental de traballo, que inflúe no rendemento de traballo así 

como no estado de saúde da traballadora. Máis da metade das enquisadas 

realización da tarefa require en grande medida, manter con 

frecuencia un nivel de atención alto ou moi alto durante máis de media xornada ou 

repetitivas e de curta duración especialmente na industria, por 

do sector no que máis transcendencia teñen os erros cometidos. Ao sector 

ervizos, podémoslle atribuír outras cargas mentais, como a realización de tarefas 

máis complexas, trato con persoas alleas a propia empresa, traballar moi rápido ou 

a varias tarefas o mesmo tempo. No extremo oposto están os 

, con menos esixencias en canto a nivel de 

As traballadoras expostas a elevadas esixencias de atención e repetitividade 

significativamente maiores que as non expostas nun 

conxunto de síntomas psicosomáticos, sendo os máis frecuentes sensación continua 

, insomnio, dores de cabeza, cambios de caracter (sensación de 

sión) e problemas oculares (perda de visión, lagrimexo, 

Ao correlacionar as respostas obtidas nas preguntas sobre carga percibida 

anteriormente descritas con diversas esixencias da tarefa para poder analizar as 

re estas variables, conclúese que existe una elevada relación 

entre as esixencias do traballo de manter un nivel de atención alto ou moi alto, 

atender a varias tarefas ao mesmo tempo, realizar tarefas complexas, complicadas 

acións claras e suficientes ou traballar con 
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Da análise da carga de traballo conclúese  por último que as asalariadas por

conta allea galegas consideran o seu labor excesivo ou monótono cando este implica 

tratar directamente con persoas que non son da empresa, cando é necesario 

traballar moi rápido, con prazos moi estritos ou moi curtos ou realizar tarefas moi 

repetitivas e de corta duración. 

14.2.6 Comunicación 

Un factor que se considera transcendental para examinar o grao de 

satisfacción no emprego son as relacións persoais. En xeral, a relación é 

satisfactoria a par que próxima con c

Respecto á sinceridade das traballadoras nesta cuestión hai que salientar que, 

nunha porcentaxe alta de ocasións contestaban á enquisa con compañeiros ao lado 

ou incluso cos xefes escoitando. 

14.2.7 Factores psicolóxicos e sociais

Ó referirnos a factores psicosociais, e comezando polo grao de 

autorrealización dos seus coñecementos,

súas achegas, habilidades e cualidades son positivas para o desempeño do seu posto 

de traballo, permítelles aplicar as súas capacidades, en moitos casos consideran 

sentirse importantes no seu posto de traballo, e contan con certa capacidade de 

decisión en determinados aspectos do seu emprego, tales como a orde das tarefas, o 

método de traballo e a distribución e/ou duración das pausas de traballo. Sobre o 

factor que menos control teñen é sobre o ritmo de traballo, posto que, en moitos 

casos, está condicionado  por causas externas, como pode ser clientela, tráfico ou 

público. Tamén é preciso sinalar que unha ampla porcentaxe non ten opción de 

decidir cando coller a súas vacacións e días libres.

As traballadoras que manifestan menor estabilidade no emprego

unha porcentaxe máis elevada de síntomas de orde psicosomático (alteracións no 

sono, cansazo, dores de cabeza, mareos, dificultades de concentración, problemas 

de memoria, etc.) que aquelas que cren que non o van perder. O

inestabilidade de emprego presenta é o da construción seguido do agrario.

P á x i n a  | 111 

ondicións de Seguridade e Saúde no Traballo da Muller en Galicia   

Da análise da carga de traballo conclúese  por último que as asalariadas por 

conta allea galegas consideran o seu labor excesivo ou monótono cando este implica 

tratar directamente con persoas que non son da empresa, cando é necesario 

traballar moi rápido, con prazos moi estritos ou moi curtos ou realizar tarefas moi 

Un factor que se considera transcendental para examinar o grao de 

satisfacción no emprego son as relacións persoais. En xeral, a relación é 

satisfactoria a par que próxima con compañeiros e con xefes e subordinados. 

Respecto á sinceridade das traballadoras nesta cuestión hai que salientar que, 

contestaban á enquisa con compañeiros ao lado 

cos e sociais 

factores psicosociais, e comezando polo grao de 

alización dos seus coñecementos, as traballadoras enquisadas senten que as 

, habilidades e cualidades son positivas para o desempeño do seu posto 

ermítelles aplicar as súas capacidades, en moitos casos consideran 

sentirse importantes no seu posto de traballo, e contan con certa capacidade de 

decisión en determinados aspectos do seu emprego, tales como a orde das tarefas, o 

tribución e/ou duración das pausas de traballo. Sobre o 

factor que menos control teñen é sobre o ritmo de traballo, posto que, en moitos 

casos, está condicionado  por causas externas, como pode ser clientela, tráfico ou 

unha ampla porcentaxe non ten opción de 

decidir cando coller a súas vacacións e días libres. 

As traballadoras que manifestan menor estabilidade no emprego,  presentan 

unha porcentaxe máis elevada de síntomas de orde psicosomático (alteracións no 

, dores de cabeza, mareos, dificultades de concentración, problemas 

cren que non o van perder. O sector que máis 

inestabilidade de emprego presenta é o da construción seguido do agrario. 
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Con relación ás conducías violentas ás que con máis frecuencia sinalan as 

traballadoras que estiveron expostas son

cometida por persoas non pertencentes ao lugar de traballo

traballadoras, violencia física ou verbal 

cada vinte. Discriminación sexual e “mobbing”, unha de cada corenta. Na maior 

parte das empresas non hai un protocolo de actuación definido para estas situacións 

pero hai que salientar que nalgúns centros de traballo se está

igualdade e moitas empresas estano a definir para poder aplicalo 

14.2.8 Danos e riscos á saúde 

En canto á saúde das traballadoras enquisadas, máis de oito de cada dez 

consideran que o seu estado de saúde é bo ou moi bo. C

percepción que teñen as traballadoras sobre a influenza do traballo na súa saúde se 

lles preguntou cantas das consultas médicas que fixeron no ano anterior 

consideraban que foran por problemas 

sete de cada dez responderon que ningunha foi por este motivo.

As traballadoras que sufriron algún accidente laboral nos últimos dous anos 

consideraron como causas principais destes accidentes as distraccións, os descoidos 

ou despistes e a falta de atención. 

14.2.9 Conciliación da vida laboral coa vida familiar.

Un aspecto que máis incidencia está a ter na calidade do traballo está no 

feito de a súa complementariedade coa vida familiar e persoal. 

amosan que o horario máis habitual e de 

traballadoras manifestan preferir xornadas continuas.

enquisadas se as súas horas de traballo 

sociais e familiares, a metade consideran que se adaptan ben

das enquisadas considera que o seu horario non se adapta ben aos seus 

compromisos. 

Unha cuestión importante por resolver é cómo as empresas privadas están a 

mellorar os horarios para adaptar vida laboral e familiar. A metade das enquisadas 

manifestou que a súa empresa non toma medidas para facilitarlle ás traballadoras a 
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ntas ás que con máis frecuencia sinalan as 

traballadoras que estiveron expostas son por este orden: violencia física ou verbal 

cometida por persoas non pertencentes ao lugar de traballo, unha de cada nove 

, violencia física ou verbal por parte de persoas da empresa, unha de 

inación sexual e “mobbing”, unha de cada corenta. Na maior 

te das empresas non hai un protocolo de actuación definido para estas situacións 

pero hai que salientar que nalgúns centros de traballo se están a aplicar plans de 

definir para poder aplicalo proximamente. 

En canto á saúde das traballadoras enquisadas, máis de oito de cada dez 

consideran que o seu estado de saúde é bo ou moi bo. Co obxectivo de avaliar a 

percepción que teñen as traballadoras sobre a influenza do traballo na súa saúde se 

lles preguntou cantas das consultas médicas que fixeron no ano anterior 

 de saúde derivados do traballo, a este feito 

que ningunha foi por este motivo. 

As traballadoras que sufriron algún accidente laboral nos últimos dous anos 

consideraron como causas principais destes accidentes as distraccións, os descoidos 

4.2.9 Conciliación da vida laboral coa vida familiar. 

Un aspecto que máis incidencia está a ter na calidade do traballo está no 

feito de a súa complementariedade coa vida familiar e persoal. Os resultados 

is habitual e de xornada partida, a pesar que as 

traballadoras manifestan preferir xornadas continuas. Ao preguntarlles ás 

enquisadas se as súas horas de traballo se adaptan ben aos seus compromisos 

consideran que se adaptan ben, mentres que un terzo 

que o seu horario non se adapta ben aos seus 

Unha cuestión importante por resolver é cómo as empresas privadas están a 

mellorar os horarios para adaptar vida laboral e familiar. A metade das enquisadas 

stou que a súa empresa non toma medidas para facilitarlle ás traballadoras a 
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conciliación da vida laboral coa familiar. 

medidas as que máis se están pondo en marcha 

traballadoras que teñen fillos e a flexibilidade nos horarios de traballo.

14.2.10 Liñas de mellora. 

 Como se establecera nos obxectivos do traballo é necesario establecer pautas 

de mellora para o futuro. Unha vez máis salientar que é moi difícil para un estudio 

que conta coas limitacións metodolóxicas de acceso as traballadoras poder aseverar 

que os resultados obtidos son representativos da realidade do conxunto das 

traballadoras galegas.  

 Entre as liñas de avance a primeira e máis clara é a falta de concienciación 

que existe aínda a día de hoxe sobre a prevención de riscos no traballo. Os 

resultados revelan que a formación das traballadoras ten que andar aínda un longo 

camiño para acadar o estado desexado. Baixo esa perspectiva da falta de 

coñecemento deben de ser lidos os resultados do traballo. 

 A crise económica está a determinar o futuro a corto prazo de moitos postos 

de traballo ocupados por traballadoras. Esta circunstancia ocasiona que o feito de 

ter un posto de traballo se considere en por si unha boa situación e que

a mellora nas condicións das traballadoras que tivo lugar nos últimos anos vire para 

a precarización en materia de prevención de riscos laborais.  

 Por último o problema non resolto da conciliación da vida laboral e familiar 

constitúe un dos aspectos máis importantes na consideración da calidade do posto 

do traballo por parte das mulleres traballadoras. O igual que acontece coa 

formación sigue quedando un longo camiño que hai que percorrer e do que 

dependerá en gran medida o futuro do modelo d
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conciliación da vida laboral coa familiar. Entre aquelas empresas que si toman 

se están pondo en marcha son a redución de xornada para as 

ñen fillos e a flexibilidade nos horarios de traballo. 

Como se establecera nos obxectivos do traballo é necesario establecer pautas 

de mellora para o futuro. Unha vez máis salientar que é moi difícil para un estudio 

s limitacións metodolóxicas de acceso as traballadoras poder aseverar 

que os resultados obtidos son representativos da realidade do conxunto das 

Entre as liñas de avance a primeira e máis clara é a falta de concienciación 

e aínda a día de hoxe sobre a prevención de riscos no traballo. Os 

resultados revelan que a formación das traballadoras ten que andar aínda un longo 

camiño para acadar o estado desexado. Baixo esa perspectiva da falta de 

esultados do traballo.  

A crise económica está a determinar o futuro a corto prazo de moitos postos 

de traballo ocupados por traballadoras. Esta circunstancia ocasiona que o feito de 

ter un posto de traballo se considere en por si unha boa situación e que a tendencia 

a mellora nas condicións das traballadoras que tivo lugar nos últimos anos vire para 

a precarización en materia de prevención de riscos laborais.   

Por último o problema non resolto da conciliación da vida laboral e familiar 

aspectos máis importantes na consideración da calidade do posto 

do traballo por parte das mulleres traballadoras. O igual que acontece coa 

formación sigue quedando un longo camiño que hai que percorrer e do que 

dependerá en gran medida o futuro do modelo de sociedade galega. 

 



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

             

 

                       


