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1. INTRODUCCIÓN 

 
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 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 manual contén a explicación dos criterios e conceptos útiles para a aplicación do 

cuestionario ás entrevistadas e, por outro lado, constitúe o principal documento de consulta e guía 

para o entrevistador. 

 

2. OBXECTIVOS DA ENQUISA 

 

Os obxectivos que se pretenden alcanzar son os seguintes:  

2.1 OBXECTIVOS XERAIS:  

• Coñecer o estado das condicións de seguridade e saúde da muller no traballo.  

• Detectar o seu grao de satisfacción e benestar.  

• Analizar as fortalezas e as debilidades con vistas a suxerir liñas de mellora nas súas 

condicións de traballo.  

2.2 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:  

• Coñecer os factores de risco do contorno laboral que están influíndo sobre a súa saúde 

desde o punto de vista da seguridade, hixiene,  ergonomía e psicosocioloxía aplicada, así 

como da medicina no traballo.  

• Detectar as exposicións laborais máis frecuentes ás que están sometidas as mulleres 

traballadoras.  

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

• Identificar cantos aspectos de interese sexan influentes nas condicións de seguridade e 

saúde das mulleres traballadoras.  

• Comparar, desde unha perspectiva de xénero, os resultados obtidos cos da VI Enquisa 

Nacional de Condicións de Traballo.  

• Valorar 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. 

 

3. FASES DO TRABALLO 
 

3.1 TRABALLOS PREVIOS 

1) Elaboración dun censo das empresas con domicilio fiscal en Galicia no que figuran  os 

seguintes datos: 

• Sector ao que pertence. 

• Razón social da empresa. 

• Código de provincia. 

• Código de Concello. 

• Nome do concello 

• Dirección da empresa 

• Código CNAE (Código Nacional de Actividades Empresariais) 

• Estrato de asalariados 

O que se busca nesta primeira fase é ter os datos de tódalas empresas de Galicia ordenadas 

por sectores, provincias, concellos e polo estrato de asalariados no que figuren. 

2) Selección aleatoria das empresas a enquisar: 

• Realizarase unha distribución da mostra representativa e proporcional a poboación 

acorde a súa distribución por provincias, sectores de actividade (CNAE) agrupados 

nos catro grandes tipos  (agricultura, industria, servicios e construcción), e tamaño de 

empresa (rangos de 1 a 9, 10 a 49, 50 a 249, 250 a 499 e 500 ou máis traballadores). 
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• Realizouse unha aleatorización asignándoselle a cada empresa un número aleatorio 

e ordenándoas en orden descendente, de forma que as empresas que teñen o 

número maior son as seleccionadas. 

3.2 FASES DA ENQUISA 

3.2.1 CONSULTA TELEFÓNICA Á EMPRESA SELECCIONADA. 

3.2.1.1 Obxectivo 

Esta fase do traballo presenta un triple obxectivo: 

• Conseguir a posta en contacto coas empresas candidatas a ser entrevistadas, explicarlles o 

obxectivo do traballo e coñecer a súa disposición a participar no mesmo. 

• Obter os datos referentes ao perfil das empresas que non desexan participar na enquisa así 

coma os motivos da súa negativa a ser entrevistados. 

• Coñecer o número de traballadoras da empresa e cantas enquisas se poderían facer. 

• Acordar coas empresas que acepten o lugar e a data exacta na que se realizará a entrevista 

para maximizar o rendimiento da enquisa e evitar molestias á empresa. 

3.2.1.2 Preparación da entrevista telefónica 

• Pártese dos datos das empresas candidatas a ser entrevistadas, divididas estas en 

TITULARES e SUPLENTES, e á súa vez agrupadas por zonas de traballo.  

• Establecerase unha programación por zonas, é dicir, designaránse a priori as datas e zonas 

ás cales se dirixirá cada enquisador.  

• Co obxectivo de obter o maior éxito posible de entrevistas efectivas, as entrevistas 

realizaránse en horario laboral, a non ser que a empresa indique o contrario. 

3.2.1.3 Chamada telefónica 

Realizaránse as chamadas tendo en conta os criterios establecidos na fase anterior, para o 

cal a chamada realizarase con un ou dous días de antelación á data prevista para a visita do 

entrevistador á empresa. 

Seguindo o mesmo criterio de optimización, optaráse por realizar as chamadas telefónicas no 

horario en que as posibilidades de localizar xente na empresa sexan maiores, isto é, polas mañás 

entre as 9:00 h e as 14:00 h e polas tardes entre as 16:00 e as 20:00h. 

3.2.1.4 Desenrolo da entrevista telefónica 
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• Disporase para cada entrevista, antes do seu comezo, dun cuestionario no que se anotará no 

apartado ‘Nº de enquisa’, o que corresponda a cada empresa, así coma no de ‘Razón’, 

“Sector”, ‘Provincia’ e “Estrato de asalariados”. À súa vez disporase dunha táboa que 

presentará as seguintes columnas: nº de entrevista, data da entrevista, hora da entrevista e 

lugar da entrevista, aparecendo un rexistro para cada un dos propietarios. 

• Tódalas chamadas telefónicas van seguir un mesmo desenrolo, sendo de gran importancia 

para acadar un bo resultado de resposta, o esforzo que realice o entrevistador nesta fase 

inicial. Os aspectos a sinalar serán: 

o Preguntarase polo responsable de recursos humanos da empresa. 

o O organismo ou entidade que realiza a chamada é o Departamento de Enxeñería 

Agroforestal da Escola Politécnica Superior de Lugo, Universidade de Santiago de 

Compostela. 

o O motivo da chamada- dentro dun traballo de investigación da Universidade, UXT e a 

Consellería de Traballo da Xunta de Galicia, atópase a realización dunha enquisa a 

mulleres traballadoras por conta allea, levándose a cabo nas catro provincias 

galegas. Exporáselle que se necesitarían “X” mulleres para realizárlles un 

cuestionario. (o número de mulleres está indicado na folla de selección de empresas). 

o Os obxectivos da enquisa son o estudo das condicións de seguridade e saúde das 

mulleres traballadoras de Galicia para coñecer o estado destas condicións e detectar 

o grao de satisfacción e benestar das traballadoras co seu traballo e analizar as 

fortalezas e as debilidades con vistas a suxerir liñas de mellora nas súas condicións 

de traballo. 

o A empresa foi seleccionada de forma aleatoria entre tódalas empresas do seu sector. 

o Os datos da empresa foron proporcionados pola Consellería de Traballo da Xunta de 

Galicia. 

o Se lle garantirá sempre que a información e os datos que nos poida dar serán 

tratados con absoluta confidencialidade e de forma anónima (o que queremos é 

calcular medias e outras estatísticas cos datos obtidos de tódalas empresas).  

o A información recollida neste cuestionario está amparada polo segredo estatístico 

segundo a Lei 9/ 1988 de Xullo de Estatística de Galicia (Art. 24- 28), así como pola 

Lei Orgánica 15/ 1999, de 14 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter 

Persoal, no seu Título II “Principios de protección de datos”. O seu tratamento será 

exclusivamente agregado sen que ningunha persoa, empresa ou establecemento 

poida ser identificada a través dos seus resultados. 
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• O desenrolo da enquisa consta de dúas partes claramente diferenciadas. A primeira é a que 

xa se está levando a cabo por medio da chamada telefónica, posta en contacto e explicación 

de motivos. Nunha segunda fase, en función de que a empresa estea disposta a realizar a 

enquisa, un axente entrevistador irá ao lugar, no momento que a empresa considere 

adecuado dentro do calendario que se lle indicará ao empresario, para realizar o cuestionario 

ás traballadoras. 

• Para facilitar o traballo dos entrevistadores e optimizar o rendemento da entrevista, dentro 

das opcións de horario que se dan ao responsable para escoller o momento da entrevista, 

débese procurar que dentro dunha mesma zona de traballo se minimicen os custos de 

desprazamento entre as entrevistas, polo que de existir dispoñibilidade de horarios por parte 

da empresa, situar temporalmente as entrevistas seguindo criterios de proximidade 

xeográfica coa anterior e a posterior. 

• Cerre da entrevista telefónica- se as respostas son afirmativas, recordaraselle a hora , o día e 

o lugar no cal se producirá a entrevista, así como tamén se comprobará que os datos 

aportados coinciden cos dispoñibles no listado de empresas. Á súa vez se lle informará de 

que a entrevista non se prolongará nunca por un tempo superior a unha hora. 

• No caso de aquelas empresas que non esteñan dispostas a levar a cabo a entrevista 

indicaranse os motivos da súa negativa. 

3.2.2 ENTREVISTA PERSOAL ÁS TRABALLADORAS SELECCION ADAS: 

3.2.2.1 Obxectivo 

Esta fase do traballo ten como obxectivo obter a cumprimentación do cuestionario. 
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       3.2.2.2 FUNCIÓNS DO PERSOAL DA ENQUISA 

 

FUNCIÓNS DO COORDINADOR 

• Verificar e avaliar a fase operativa do traballo de campo, garantindo o fiel cumprimento das 

normas de traballo. 

• Efectuar reunións técnicas cos enquisadores, sinalando os erros máis frecuentes que se 

poden presentar e a forma de solucionalos. 

• Elaborar a ‘Programación de Traballo’, na cal se asignarán as cargas de traballo aos 

entrevistadores. 

• Elaborar os informes técnicos sobre a forma en que se efectúa o traballo de campo, 

sinalando os problemas que considere de interese e posibles alternativas de solución.  

• Controlar e verificar o traballo dos enquisadores. 

• Verificar os resultados obtidos da codificación informática. 

 

FUNCIÓNS DO ENQUISADOR 

• Estudar e cumprir as instrucións deste manual e toda outra disposición que lle imparta o 

coordinador.  

• Revisar os documentos e materiais necesarios para a execución da súa labor. 

• Realizar as entrevistas ás traballadoras seleccionadas. 

• Desempeñar persoalmente o seu traballo e non facerse acompañar por persoas alleas á 

enquisa. 

• Coidar a integridade do material de traballo que recibiu. 

• Devolver todo o material que se lle asignou para cumprir co seu traballo. 

• Poñer en coñecemento do coordinador os problemas e complicacións que poidan xurdir no 

desempeño das súas funcións, para que sexan solucionados coa maior brevidade posible. 
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NORMAS XERAIS DE CONDUCTA A SEGUIR POLO ENQUISADOR 

• Presentación: Identificarse debidamente mediante a súa credencial, aportada pola 

Universidade de Santiago de Compostela, así coma calquera outro documento, se lle fose 

requirido pola entrevistada. Indicarase a quen representa, quen o envía e o nome da enquisa. 

• Exposición dos obxectivos da enquisa: deberá explicar á entrevistada, por qué se realiza a 

enquisa, co propósito de predispoñela favorablemente hacia a mesma.  

• Confidencialidade de datos: co fin de evitar calquera temor do informante, respecto ao uso 

dos datos, deberase explicar que os datos que proporcione son confidenciais. 

• Privacidade da entrevista: evitar a presenza de terceiras persoas durante a entrevista. 

• Non polemizar co informante: a observación deberase circunscribir exclusivamente á 

temática da enquisa. 

• Ser neutral e imparcial en outros temas. 

• Non tomar posicións políticas, relixiosas, deportiv as, etc. 

• Non alterar a orde nin as formas das preguntas. 

• Cinguirse estreitamente ás instrucións que recibiu.  

• A linguaxe debe de ser adaptada á situación: ter capacidade para conversar facilmente 

con toda clase de persoas. 

• Conducta cordial e interese nos puntos de vista da entrevistada, sen entrar en 

discusións. Debe actuar con rectitude, honradez e seriedade. Comunicación fácil, sen 

tropezos. 

• Deberá demostrar perseveranza e tendencia a completar o seu traballo. 

• Ter agudeza e inxenio: non obstante, non deberá parecer demasiado intelixente ou do 

contrario desconfiarán de vostede. 

• Mostrar aspectos e modais que inspiren confianza. 

• Capacidade para resumir e anotar obxectiva e exactamente a información. 

• Énfase no ton de voz para expresar as preguntas nos termos do cuestionario, posto que 

inflúe sobre as respostas. 
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• Repetir as preguntas no caso de que a entrevistada non entenda unha parte ou a totalidade 

dalgunha das preguntas así como as respostas, repetilas cantas veces sexa necesario.  

• O coñecemento do cuestionario ten importancia fundamental para o éxito. 

4. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO 

TRABALLO 
 

CONCEPTO DE TRABALLO:  Considérase como traballo aquela actividade social convenientemente 

organizada, que a través da combinación dunha serie de recursos de materias diferentes permite ao 

ser humano acadar uns obxectivos prefixados e satisfacer unhas necesidades. 

CONCEPTO DE SAÚDE:  Estado de benestar físico, mental e social completo e non unicamente a 

ausencia de dano ou enfermidade. 

CONDICIÓNS DE TRABALLO:  Entenderase por condicións de traballo a todo aquel conxunto de 

variables que definen a realización dunha tarefa concreta e o entorno na que esta realízase, de tal 

xeito que ditas variables son as que van permitir determinar a saúde do traballador. 

De entre todos os aspectos a considerar, pódese facer a seguinte clasificación: 

1. Condicións materiais: As propias da realización do traballo (esforzo, fatiga, temperatura, 

ventilación, etc) 

2. Condicións de seguridade 

3. Presenza de contaminantes (físicos, químicos, biolóxicos) 

4. Características da tarefa (monotonía, carga mental, posibilidades de comunicación, etc) 

5. Características da xornada de traballo (duración, horarios, etc) 

 

CONCEPTO DE RISCO: Posibilidade de que un traballador sufra un determinado dano derivado do 

traballo. 

CONCEPTO DE PERIGO: Capacidade intrínseca de algo para ocasionar dano. 

CONCEPTO DE DANO:  Situación de perigo que se materializa nun deterioro concreto, sexa material 

ou persoal. 

ACCIDENTE DE TRABALLO:  

• Enténdese por accidente de traballo toda lesión corporal que o traballador sofre con ocasión 

ou por consecuencia do traballo que efectúe por conta allea. (RD 1/1994 do 20 do Xuño, texto 

refundido da “Ley General de la Seguridad Social”). 

• Suceso anormal, nin querido nin desexado, que se presenta de forma brusca e inesperada. 

Normalmente é evitable. Interrompe a continuidade do traballo e pode causar lesións ás 

persoas. 



MANUAL DO ENQUISADOR                              

 

                            

                                            II Enquisa sobre as Condicións de Seguridade e Saúde 

                no traballo da muller en Galicia                                                        Páxina 9 de 97 

INCIDENTE: Suceso inesperado e non desexado que non da lugar a perdas de saúde ou lesións ás 

persoas pero pode ocasionar danos á propiedade, aos equipos, etc. Son reveladores de riscos. 

5. CONTIDO DO CUESTIONARIO DA ENQUISA 
 

A “Enquisa sobre as condicións de seguridade e saúde no traballo da muller en Galicia” subdivídese 

en 11 seccións de preguntas. 

INSTRUCCIÓNS PARA A CUMPRIMENTACIÓN DO CUESTIONARIO  

1. INSTRUCCIÓNS XERAIS 

• Ler detidamente o manual, acompañando e contrastando os datos co cuestionario en papel e 

na aplicación de Excel. 

• Reservar e sinalar antes de comezar a entrevista unha páxina da libreta de notas para cada 

entrevista, na que se anotarán todos aqueles aspectos non consignados no cuestionario, así 

como as suxerencias ou dificultades que xurdan na entrevista. 

• ANTES de comezar a entrevista entregar, para que a asine, á entrevistada a autorización 

para a protección de datos. Explicarlle que os seus datos van formar parte dun ficheiro para o 

seu tratamento e que son totalmente confidenciais. 

• Realizar a entrevista de forma correlativa na orde establecida no cuestionario, facendo 

especial mención ás aclaracións para cada pregunta que aparecen neste manual. 

• Como norma xeral, anotar unha única resposta por pregunta, a excepción de que se 

especifique o contrario no encabezado das respostas. 

• Non permitir que a entrevistada manipule ou escriba no cuestionario. 

• NUNCA suxerir á entrevistada as opcións de resposta NS/ NC sinaladas sempre coas  

opcións 98 e 99 respectivamente; sinalalas solo no caso de que, explicada e repetida a 

pregunta, a entrevistada, siga sen estar en disposición de contestar ou se negue a contestala. 

• En caso de calquera dúbida, consultar o manual e no caso de detectar un error cometido en 

preguntas precedentes, revisar o manual e tratar de corrixilo. NUNCA volver a realizar todas 

as preguntas xa efectuadas á entrevistada. 

• No caso de xurdir calquera tipo de dúbida non especificada e detallada a solución no manual, 

deter a entrevista e chamar por teléfono ao coordinador. 

2. INSTRUCCIÓNS ESPECÍFICAS 
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• As empresas están agrupadas en seis categorías diferentes: 

o Categoría I:  Construcción 

o Categoría II: Traballos de oficina 

o Categoría III: Hostalería 

o Categoría IV: Actividades sanitarias y sociais 

o Categoría V: Industria. Fabricación 

o Categoría VI: Transporte 

• Hai un tipo de cuestionario diferente para cada categoría coas preguntas mais axeitadas para 

cada caso. Seleccionarase o correspondente á actividade que realice a traballadora, non a 

actividade da empresa. É dicir, se se trata dunha empresa de construcción pero o traballo 

que realiza a empregada é de oficina, habería que escoller o cuestionario da categoría II: 

Traballos de oficina. 

• Preguntaraselle á traballadora a que se dedica na empresa e o entrevistador valorará a que 

categoría pertence. 

• As instruccións que se indican a continuación son para o cuestionario completo. 
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3. IDENTIFICACIÓN DA ENQUISA 

 

OBXECTIVO: Identificar aos organismos responsables da enquisa, o título da mesma e o colectivo ao 

que vai dirixida. 

FORMA DE CUMPRIMENTAR: Non se cumprimenta. 

4. IDENTIFICACIÓN DO CUESTIONARIO 

OBXECTIVO: Identificar o cuestionario individual dirixido a cada traballadora. 

FORMA DE CUMPRIMENTAR:  Cumprimentaranse os seguintes apartados: 

 

Ao principio de cada sección, na aplicación de Excel, aparecen os seguintes identificadores: 

 

1) Nº DE ENQUISA:  Asignarase un número para cada traballadora entrevistada. 

2) EMPRESA:  Nome da empresa na que traballa a entrevistada. 

3) SECTOR: Sector ao que pertence a empresa. Seleccionarase o código correspondente na cela 

segundo o seguinte criterio: 

• Construcción: Código 1 

• Servizos: Código 2 

• Industria: Código 3 

• Agrario: Código 4 



MANUAL DO ENQUISADOR                              

 

                            

                                            II Enquisa sobre as Condicións de Seguridade e Saúde 

                no traballo da muller en Galicia                                                        Páxina 12 de 97 

 

4) PROVINCIA:  Provincia na que está localizada a empresa. Seleccionarase o código 

correspondente na cela segundo o seguinte criterio: 

• A CORUÑA: código 15 

• LUGO: código 27 

• OURENSE: código 32 

• PONTEVEDRA: código 36 

                    

5) ESTRATO DE ASALARIADOS:  Estrato ao que pertence a empresa segundo o número de 

empregados que ten. Seleccionarase o código correspondente na cela segundo o seguinte criterio: 

• 1 - 9 traballadores: Código 1 

• 10 - 49 traballadores: Código 2 

• 50 - 249 traballadores: Código 3 

• 250- 499 traballadores: Código 4 

• ≥ 500 traballadores: Código 5 
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SECCIÓN 1: TIPO DE CONTRATO 

 

OBXECTIVO: Agrupar ás traballadoras segundo a estabilidade do seu contrato e polo tipo de 

contrato segundo sexa a tempo completo ou parcial. 

FORMA DE CUMPRIMENTAR:  

Na aplicación de Excel na pestana: 1. Tipo de contrato, aparece o seguinte: 

 

Cada pregunta indícase na aplicación cun código que empeza por TC (Tipo de contrato) e que indica 

o número da pregunta (por exemplo P1). Pousando o rato sobre a cela co código móstrase un cadro 

co texto da pregunta e as posibles respostas: 

  

 

 

TC.P1: Cómo é o seu contrato na empresa?   
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• Preguntaráselle á entrevistada cómo é o seu contrato. Ao pinchar na cela correspondente, 

desprégase unha lista cos posibles códigos correspondentes a cada tipo de contrato. No caso 

de que este non figure na lista, seleccionarase o código número 7 correspondente ao 

apartado de Outros. Neste caso non é preciso especificar. 

• É importante sinalarlle a entrevistada que o tipo de contrato ten que ser no que se atopa na 

actualidade. 

• DEFINICIÓNS: 

o Contrato indefinido:  É aquel que concertase sen establecer límites de tempo na 

prestación dos servizos, en canto á duración do contrato.  

o Contrato temporal: É un contrato que se concerta cunha duración determinada. 

o Contrato por obra:  É o que se concerta para a realización dunha obra ou prestación 

dun servizo no que a execución, aínda que limitada no tempo, sexa en principio de 

duración incerta.  

o Contrato en prácticas:  Ten como finalidade facilitar a obtención da práctica 

profesional adecuada ao nivel de estudos cursados polos traballadores con título  

universitario, de formación profesional de grao medio ou superior ou títulos 

recoñecidos oficialmente como equivalentes, que habiliten para o exercicio 

profesional. 

o Contrato de aprendizaxe ou formación:  Ten por obxecto a adquisición da 

formación técnica e práctica necesaria para o desemprego adecuado dun oficio ou 

dun posto de traballo que requira un nivel de cualificación susceptible de acreditación 

formal, ou no seu defecto, o nivel de cualificación de base de cada ocupación no 

sistema de clasificación da empresa. 

o Traballadora cedida por unha ETT:  Contrato cunha empresa de traballo temporal. 

TC.P1: O seu contrato é: a tempo completo ou parcial?    
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• Preguntaráselle á entrevistada cal é a modalidade do seu contrato. 

o Contrato a tempo completo:  O contrato de traballo entenderase celebrado a tempo 

completo cando se acordase a prestación de servizos durante unha xornada laboral 

de 8 horas. 

o Contrato a tempo parcial:  O contrato de traballo entenderase celebrado a tempo 

parcial cando se acordase a prestación de servizos durante un número de horas ao 

día, á semana, ao mes ou ao ano inferior á xornada de traballo dun traballador a 

tempo completo comparable. 

SECCIÓN 2: ORGANIZACIÓN NA PREVENCIÓN DE RISCOS 

 

OBXECTIVO: Analizar o coñecemento que ten a traballadora sobre a organización que ten a 

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

participación, analizándoas figuras representativas do delegado de prevención e, por outra banda, os 

recursos preventivos adoptados e con que frecuencia. 
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FORMA DE CUMPRIMENTAR:  

Na aplicación de Excel na pestana: 2. Organización PRL: Cada pregunta indícase na aplicación cun 

código que empeza por OPR (Organización na Prevención de Riscos). 

OPR.P3 Cales son os principais riscos de accidente que ex isten no seu posto de traballo? 

           

• Seleccionarase na lista despleglabe o código correspondente ao principal risco de accidente 

que indique a entrevistada. 

• Importante: Solo sinalar UN risco. 

o Caídas de persoas desde altura: Caída a un plano inferior ao de sustentación. 

o Caídas de persoas ao mesmo nivel:  Caída que se produce no mesmo plano de 

sustentación. 

o Caídas de obxectos, materiais e ferramentas: Caída de obxectos ou materiais 

durante a execución de traballos ou en operacións de transporte e elevación por 

medios manuais ou con axudas mecánicas. 

o Desplomes ou derrubamentos:  Caída de elementos por perda de estabilidade da 

estrutura á que pertence.   
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o Golpes e cortes:  Situación que pode producirse ante o contacto dalgunha parte do 

corpo dos traballadores con obxectos cortantes, punzantes ou abrasivos.  

o Atropelos ou golpes con vehículos: Son os producidos por vehículos en 

movemento, empregados nas distintas fases dos procesos realizados pola empresa. 

o Proxección de fragmentos ou partículas: Circunstancia que se pode manifestar en 

lesións producidas por pezas, fragmentos ou pequenas partículas de material, 

proxectadas por unha máquina, ferramentas ou materia prima a conformar. 

o Atrapamentos: Situación que se produce cando unha persoa ou parte do seu corpo 

é enganchada ou aprisionada polo mecanismo das máquinas ou entre obxectos, 

pezas ou materiais. 

o Sobreesforzos por manipulación manual de cargas pes adas: Desequilibrio que 

se produce entre a capacidade física dun operario e as esixencias da tarefa. 

o Contactos eléctricos: É todo contacto das persoas directamente con partes activas 

en tensión ou con masas postas accidentalmente en tensión. 

o Explosións: Liberación brusca dunha gran cantidade de enerxía que produce un 

incremento violento e rápido da presión, con desprendemento de calor, luz e gases, 

podendo ter a súa orixe en distintas formas de transformación. 

o Incendios: Inicio e propagación de lume incontrolado. 

De OPR.P4.1 a OPR.P4.16 Cáles son, segundo vostede, as principais causas d estes riscos de 

accidente? Valore de 0 a 10. 

 

• O obxectivo desta pregunta é que a entrevistada valore de 0 a 10 as causas dos accidentes 

indicados na pregunta anterior. 

• Ten que valoralos todos segundo o seguinte criterio: 
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o Valor 0: Se considera que esta non é a causa do accidente. 

o Valor 10: Causa máis probable do accidente. 

o Valores intermedios: A entrevistada pode dar un valor intermedio segundo a 

importancia que cree que ten cada causa. O que se intenta é indicar todas as 

posibles causas dun accidente, non só unha. 

o Se a entrevistada non sabe ou non quere responder a algunha das cuestións, 

seleccionaranse os códigos 98 ou 99 respectivamente. 

OPR.P5 Nesta empresa ou centro de traballo, sabe si exist en as seguintes figuras?. Valore de 

0 a 10 a súa eficacia en materia de prevención de r iscos neste centro. 

Esta pregunta divídese en dous apartados: 

• De OPR.P5.1 a OPR.P5.4: Nesta empresa ou centro de traballo, sabe si exist en as 

seguintes figuras?  

 

 

PREGUNTA FILTRO 

o Preguntarase a entrevistada se sabe se existen distintas figuras en materia de 

prevención na empresa. 

o Neste primeiro apartado só ten que contestar si ou non. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

o FILTRO: Se algunha resposta é afirmativa pasarase ó seguinte subapartado. Se 

non, pasarase á pregunta OPR.P6. 
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DEFINICIÓNS: 

• Representación Legal dos Traballadores:  Representante legal dos traballadores son o 

delegado de persoal, o delegado sindical e o membro de comité de empresa.  

o Delegados de persoal:  as persoas que se presentan a unhas eleccións sindicais 

nun centro de traballo de menos de 50 traballadores e son elixidas. 

o Membro de comité de empresa:  as persoas que se presentan a unhas eleccións 

sindicais, sempre dentro dunha candidatura (UGT,CCOO,CSIF,USO,CIG, etc..., ou 

candidatura independente) para formar un comité de empresa e a súa candidatura é 

elixida, non a persoa directamente, nos centros de traballo de máis de 50 

traballadores.  

o Delegado sindical:  É a persoa elixida polos membros do seu sindicato para 

representalos ante a empresa, a estes e só a estes, a ningún outro traballador máis. 

Cando o centro de traballo supera os 250 traballadores, o delegado sindical goza dos 

mesmos beneficios e garantías que un delegado de persoal ou membro de comité da 

empresa.  

Na linguaxe coloquial emprégase a denominación enlace sindical para calquera das figuras 

de enriba, especialmente para o delegado sindical. A denominación Representante legal dos 

traballadores é a que valida a calquera deles (membro de comité, delegado sindical ou 

delegado de persoal) ante un xuíz, xulgado ou xuízo. 

• Delegado de Prevención:  Os Delegados de Prevención son os representantes dos  

traballadores con funcións específicas en materia de prevención de riscos no traballo. Serán 

designados por e entre os representantes do persoal. 

• Comité de Empresa: Denomínase comité de empresa ao corpo representativo dos 

traballadores nunha empresa. É coñecido tamén como comisión de empresa ou comisión 

interna. (Ver definición Membro de comité de empresa). 

• Comité de Seguridade e Saúde: O Comité de Seguridade e Saúde é o órgano de 

participación interno da empresa para unha consulta regular e periódica das actuacións da 

empresa en materia de prevención de riscos. Está composto polos Delegados/as de 

Prevención e un número igual de representantes designados polo empresario. Debe 

constituírse en todas as empresas ou centros de traballo que conten con 50 ou mais 

traballadores/as.  

• De OPR.P5.1.1 a OPR.P5.4.1: Valore de 0 a 10 a súa eficacia en materia de prev ención 

de riscos neste centro. 
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o Só se responderá no caso de que a pregunta anterior sexa afirmativa. 

o Seleccionarase a valoración que indique a entrevistada segundo o seguinte 

criterio: 

� Valor 0: Se considera que a achega en materia de prevención 

das figuras é nula. 

� Valor 10: Se considera que son moi útiles. 

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 

correspondente e se refusa contestar, o código 99. 

OPR.P6 Cómo se organiza a Xestión da Prevención na súa em presa?  

    

• Preguntaráselle a entrevistada quen se encarga da prevención de riscos na súa empresa e 

seleccionarase o código correspondente.  
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DEFINICIÓNS: 

• Sistema de xestión da prevención: Ordenación de actividades e procedementos que fai 

posible que unha empresa cumpra estruturada e sistematicamente a lexislación vixente en 

materia de prevención de riscos. 

• Servicio de Prevención Alleo (SPA): Os Servicios de Prevención Alleos (SPA) son 

empresas especializadas na área de prevención de riscos laborais que ofrecen a outras 

empresas os seus servicios para o desenrolo das actividades preventivas esixidas legalmente 

a estas. O empresario deberá recorrer a esta modalidade preventiva, cando se da algunha 

das seguintes circunstancias: 

- Cando a designación de un ou varios traballadores é insuficiente e non existe obrigación 

legal de constituír un servicio de prevención propio. 

- No caso de que non se constitúa un servicio de prevención propio. 

- Cando o empresario asume tan só parcialmente as funcións preventivas. 

• Servicio de Prevención Propio (SPP): Esta opción é de aplicación optativa en todas as 

empresas e obrigatoria naquelas que teñan mais de 500 traballadores. 

• Servicio de Prevención Mancomunado (SPM):  É o servicio creado entre aquelas empresas 

pertencentes a un mesmo sector productivo ou grupo empresarial ou que desenrolen as súas 

actividades nun polígono industrial ou área xeográfica limitada. Este terá a consideración de 

servicio propio das empresas que o constitúan e onde a actividade preventiva limitarase ás 

empresas participantes. 

 OPR.P7 Quen realiza as seguintes tarefas da prevención na  túa empresa?  
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• Preguntaráselle á traballadora quen se encarga das seguintes tarefas e seleccionarase o 

código correspondente: 

o P7.1 Vixilancia da Saúde: Entendese por vixilancia da saúde laboral a observación 

das condicións de traballo e da saúde dos traballadores, mediante a recollida e a 

análise de datos sobre os factores de riscos e a saúde, a cal debese realizar de 

maneira sistemática e continua. O seu obxectivo é a planificación e avaliación dos 

programas de prevención de riscos laborais. 

� Hai que distinguir a vixilancia da prevención. A vixilancia ten como obxectivo 

primordial proporcionar información para que se adopten decisións 

relacionadas coa prevención de riscos. 

o P7.2 Avaliación de Riscos: Proceso de obtención de información para tomar unha 

decisión apropiada sobre a necesidade ou non de tomar medidas preventivas e no 

seu caso que medidas adoptar. 

o P7.3 Formación e P7.4 Información: O obxectivo é que os traballadores teñan 

coñecemento da existencia e importancia duns determinados riscos e das medidas 

que os combaten ou eliminan. 

o P7.5 Control de Implantación das Medidas Preventivas: Quen é o responsable de 

implantar as medidas preventivas. 

o P7.6 Control de Adecuación das Medidas Preventivas: Quen se encarga de 

supervisar as medidas implantadas e comprobar se son adecuadas. 

o P7.7 Investigación de Accidentes: Quen se encarga de investigar as causas dun 

accidente que se produza na empresa para identificar riscos. 

OPR.P8 Nos últimos doce meses, practicóuselle algún recoñ ecemento médico por parte da 
súa empresa?   

     

PREGUNTA FILTRO 
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o Preguntarase a entrevistada se lle realizaron un recoñecemento médico por parte 

da súa empresa. 

o Neste primeiro apartado só ten que contestar si ou non. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

• FILTRO: Se a resposta é afirmativa preguntaránselle as cuestións OPR.P8a, OPR.P8b e 

OPR.P8c. Se non, pasarase á pregunta OPR.P9. 

 

OPR.P8a Cal foi o motivo deste recoñecemento?   

 

 

• Preguntarase á entrevistada cal foi o motivo do recoñecemento médico que lle fixeron e 

seleccionarase o código correspondente. Só unha das opcións. 

• Se o motivo non está na lista, seleccionarase o código 7 correspondente a opción “Outros”. 

• No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

OPR.P8b Foi informado dos resultados do recoñecemento? 
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• Preguntarase se lle informaron sobre os resultados do recoñecemento e seleccionarase a 

opción correspondente. 

OPR.P8c Cal das seguintes afirmacións describe mellor, segu ndo a súa opinión, o 

recoñecemento médico que se lle practicou? 

 

• Indicaráselle á entrevistada que elixa unha das tres afirmacións relativas ao recoñecemento 

médico que lle practicaron. 

• No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

OPR.P9 Durante o último ano, realizouse a avaliación dos r iscos para a súa saúde ou 

seguridade no seu posto de traballo? 
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PREGUNTA FILTRO 

o Preguntarase a entrevistada se se realizou unha avaliación de riscos nos eu 

posto de traballo. 

o Neste primeiro apartado só ten que contestar si ou non. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

• FILTRO: Se a resposta é afirmativa preguntaránselle as cuestións OPR.P9a, OPR.P9b e 

OPR.P9c. Se non, pasarase á pregunta OPR.P10. 

OPR.P9a Cal foi o motivo para facer a avaliación de riscos do seu posto de traballo? 

 

 

• Se a resposta á pregunta anterior foi afirmativa, preguntaráselle cal foi o motivo desa 

avaliación de riscos e seleccionarase o código correspondente. 

• Se o motivo non está na lista, seleccionarase o código 8 correspondente a opción “Outros”. 
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• No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

CONCEPTOS: 

• Avaliación inicial de riscos:  O seu obxectivo é estimar a magnitude de aqueles riscos que 

non puideran evitarse, obtendo a información necesaria para que a empresa estea en 

condicións de  tomar unha decisión apropiada sobre  a  necesidade  de  adoptar  medidas  

preventivas  e, nese  caso,  sobre o tipo de medidas  que  deben  adoptarse. 

• Modificacións do posto de traballo:  Refírese a se se realizou unha avaliación de riscos 

despois de modificar algún elemento do posto de traballo. 

• Condicións de embarazo ou lactación:  Se o motivo para realizar a avaliación de riscos foi 

que algunha traballadora estivo embarazada e avaliáronse os posibles riscos para esa 

condición. 

• Traballador especialmente sensible:  Aquel que polas súas características persoais 

presenta unha maior susceptibilidade ante determinadas situacións de risco, ben sexan 

condicións de traballo ou tempo. A pregunta refírese a se se fixo a avaliación de riscos 

porque algún traballador está na situación anteriormente descrita.  

• Despois da Investigación de un AT:  Despois da investigación de un accidente de traballo. 

• Con motivo dos resultados da Vixilancia da Saúde: (Ver pregunta 7.1) 

• Control da adecuación das medidas preventivas adopt adas:  Se a avaliación de riscos 

fíxose para controlar e comprobar se as medidas adoptadas anteriormente son adecuadas. 

OPR.P9b Qué aspectos do seu posto de traballo se avaliaron e cal foi o seu grado de 

participación durante a avaliación de riscos (Valor e de 0a 10)? 

Esta pregunta divídese en dous apartados: 

• De OPR.P9b.1 a OPR.P9b.13:  Qué aspectos do seu posto de traballo se avaliaron ? 
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PREGUNTA FILTRO: 

o Preguntarase a entrevistada que aspectos do seu posto de traballo se avaliaron. 

o Neste primeiro apartado só ten que contestar sí ou non. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

o FILTRO: Se algunha resposta é afirmativa preguntaráselle o polo seu grado de 

participación no seguinte subapartado. Se non, pasarase á pregunta OPR.P9c. 

• De OPR.P9b.1.1 a OPR.P9b.13.1: Valore de 0 a 10 o seu grado de participación 

durante a avaliación de riscos. 

 

• Seleccionarase a valoración que indique a entrevistada segundo o seguinte criterio: 

o Valor 0: Se considera que o seu grao de participación foi nulo. 

o Valor 10: Se participou activamente na avaliación. 

o Valores intermedios: Se o seu grao de participación foi medio. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

 

OPR.P9c Informáronlle dos resultados da avaliación de risc os do seu posto? 
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PREGUNTA FILTRO 

• Preguntarase se lle informaron sobre os resultados da avaliación de riscos e seleccionarase a 

opción correspondente. 

• Se a resposta é afirmativa, pasarase a preguntarlle a cuestión OPR.P9c.1, se non pasarase á 

pregunta OPR.P9d. 

OPR.P9c.1 Indica a forma empregada para facilitarche a inform ación. 

          

o Escribirase na cela de resposta a forma indicada pola entrevistada. 

o No caso de que non o saiba ESCRIBIRASE o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 
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OPR.P9d Que medida ou medidas se tomaron tras a avaliación?  

 

• Preguntarase que medidas se tomaron tras realizar a avaliación de riscos e seleccionarase a 

opción correspondente. 

• No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

OPR.P10 Durante o último ano, asistiu a algún curso ou char la sobre seguridade e saúde do 

seu posto de traballo na súa empresa?  

 

PREGUNTA FILTRO 

• Preguntaráselle á entrevistada se asistiu a algún curso ou charla sobre seguridade e 

saúde do seu posto de traballo na súa empresa. 



MANUAL DO ENQUISADOR                              

 

                            

                                            II Enquisa sobre as Condicións de Seguridade e Saúde 

                no traballo da muller en Galicia                                                        Páxina 30 de 97 

o Se a resposta é afirmativa pasarase a cuestión OPR.P10a senón pasarase a cuestión 

OPR.P11. 

OPR.P10a Indica quen che impartiu a  formación. 

 

• PREGUNTA ABERTA: Escribirase na cela de resposta a resposta indicada pola entrevistada. 

• No caso de que non o saiba ESCRIBIRASE o código 98 correspondente e se refusa contestar, o 

código 99. 

 

OPR.P11 Está vostede cobrando actualmente algún plus de per igosidade, penosidade e/ou 

toxicidade? 

 

• Preguntarase á entrevistada se cobra algún plus dos seguintes e seleccionarase o código 

correspondente. 

o Perigosidade:  A perigosidade do posto deriva da existencia dun risco adicional, 

debido á inseguridade do seu desempeño ante un eventual ataque ou dano. 

o Penosidade:  Este termo fai referencia á realización do traballo en circunstancias 

excepcionais. Conleva actividades que supoñen un constante esforzo e son 

dificultosas ou aflictivas, como polas que soportan un exceso de ruído ou suciedade.  

o Toxicidade:  Relaciónase coa utilización ou manipulación de sustancias que poden 

supoñer un risco excepcional para a saúde e hixiene do traballador.  
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SECCIÓN 3: CONDICIÓNS DE SEGURIDADE 

 

OBXECTIVO: Analizar o coñecemento que ten a traballadora sobre as condicións de seguridade que 

se aplican no seu traballo. 

FORMA DE CUMPRIMENTAR:  

Na aplicación de Excel na pestana: 3. Cond. Seguridade: Cada pregunta indícase na aplicación cun 

código que empeza por CS (Condicións de seguridade). 

De CS.P12.1 a CS.P12.10 Para a realización do seu traballo, que instrument os ou medios utiliza 

fundamentalmente?   

 

• Nestas cuestións pregúntase que instrumentos emprega a entrevistada no seu traballo. 

• En cada pregunta indicase unha ferramenta para que a entrevistada conteste se a emprega ou 

non. Se a resposta é afirmativa nalgún caso pasarase a preguntar as cuestións dende a 

CS.P12.1a ata a CS.P12.10a e de a CS.P12.1b ata a CS.P12.10b. 
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De CS.P12.1a a CS.P12.10a Canto tempo leva manexando este instrumento? 

 

• Nesta pregunta preguntaráselle a entrevistada canto tempo leva manexando cada instrumento e 

seleccionarase o código correspondente. 

• No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa contestar, o 

código 99. 

De CS.P12.1b a CS.P12.10b Valore de (0-10) como considera vostede a súa dest reza actual no 

manexo deste instrumento? 

 

• Seleccionarase a valoración que indique a entrevistada segundo o seguinte criterio: 

o Valor 0: Se considera que a súa destreza é nula. 

o Valor 10: Se é experta manexando o instrumento indicado. 

o Valores intermedios: Segundo o grao de destreza que considere a entrevistada. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

 

CS.P13 De que forma adquiriu vostede información e adestra mento para o seu manexo?   
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• Preguntaráselle a entrevistada cómo adquiriu a información e o adestramento necesarios para o 

seu manexo. 

• Seleccionarase o código correspondente da lista que se facilita. 

• No caso de que a opción que indique a entrevistada non se atope na lista seleccionarase o 

código 5 correspondente á opción “Outros”. 

CS.P14 No seu traballo habitual, é obrigatorio o uso de al gún equipo de protección individual?   

 

PREGUNTA FILTRO 

• Preguntarase se no traballo que realiza habitualmente é necesario o uso de algún equipo de 

protección individual. 

• Se a resposta é afirmativa preguntaráselle as cuestións CS.P14a e CS.P14b.1 a CS.P14b.4. 

• Se a resposta é negativa pasarase á pregunta CS.P15. 
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• Concepto de Equipo de protección individual:  calquera equipo destinado a ser levado ou 

suxeitado polo traballador ou traballadora para que lle protexa dun ou varios riscos que poidan 

ameazar a súa seguridade ou a súa saúde no traballo, así como calquera complemento ou 

accesorio destinado a tal fin.  

CS.P14a Que equipo ou equipos de protección individual son obrigatorios para o seu traballo? 

 

• Preguntaráselle a entrevistada qué equipos de protección son obrigatorios no seu traballo 

habitual. 

• Nesta cuestión non hai que seleccionar un código porque é resposta múltiple: 

escribiranse os códigos correspondentes ás respostas que indique a entrevistada na cela 

correspondente entre comas. 

 

• Se o motivo non está na lista, escribirase o código 15 correspondente a opción “Outros”. 

• No caso de que non o saiba escribirase o código 98 correspondente e se refusa contestar, o 

código 99. 

De CS.P14b.1 a CS.P14b.4 Que tipo de control se fai sobre os equipos? 
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• Preguntaráselle á entrevistada qué tipo de control ou revisións fanse sobre os equipos de 

protección individual. 

• Só ten que contestar si ou non. Seleccionarase o código correspondente á resposta. 

• CS.P14b.1 Estado de Mantemento: Os EPIs requiren un mantemento adecuado para garantir o 

seu correcto funcionamento. Débense manter sempre revisados, limpos, reparados ou renovados 

cando sexa necesario. 

• CS.P14b.2 Uso correcto: As empresas deben informar aos traballadores dos riscos para os que 

se recomendan os equipos, elaborar unha normativa de uso e mantemento e facilitar a formación 

necesaria para a súa correcta utilización. 

• CS.P14b.3 Adecuación do EPI á traballadora:  Refírese a se se comproba que o equipo 

adáptase á traballadora para que esta poda realizar o seu traballo con normalidade. 

• CS.P14b.4 Adecuación do EPI ao risco: Antes de empregar un EPI hai que comprobar as 

seguintes condicións: 

� Gravidade do risco. 

� Frecuencia  da exposición ao risco. 

� Prestacións ou condicións particulares do EPI. 

� Riscos múltiples existentes e compatibilidade dos EPIs a empregar. 

� Información subministrada polo fabricante. 
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SECCIÓN 4. CONDICIÓNS AMBIENTAIS NO TRABALLO  

 

OBXECTIVO: Analizar o coñecemento 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 profesionais. 

Os traballadores están inmersos nun medio ambiente que está condicionado polas características do 

proceso productivo e do seu posto de traballo. Este medio ambiente pode dar lugar á aparición de 

enfermidades. 

Na medida do posible as condicións ambientais dos lugares de traballo non deben constituír unha 

fonte de incomodidade ou molestia para os traballadores. A tal efecto, deberán evitarse as 

temperaturas e as humidades extremas, os cambios bruscos de temperatura, as correntes de aire 

molestas, os olores desagradables, a irradiación excesiva e en particular, a radiación solara través de 

fiestras, luces ou tabiques acristalados. 

CONCEPTOS FUNDAMENTAIS 

• Medio ambiente: Entorno que rodea o lugar no que o traballador desenrola habitualmente o seu 

traballo. 

• Contaminante: É un producto químico, unha enerxía ou un ser vivo que se atopa no lugar de 

traballo e que nunha cantidade ou concentración suficiente pode afectar á saúde do traballador. 

• Contaminantes biolóxicos: Son seres vivos que poden producir efectos nocivos ao penetrar no 

organismo do traballador, dando lugar a enfermidades de tipo infeccioso e parasitario. 

• Contaminantes físicos: Son formas de enerxía que poden afectar aos traballadores. Divídense 

en: 

� Enerxía mecánica: Fundamentalmente o ruído e as vibracións. 

� Enerxía térmica: calor e frío. 

� Enerxías electromagnéticas: Radiacións (Raios X, raios gamma, partículas alfa, 

láser) 

• Contaminantes químicos: É aquel contaminante formado por materia inerte (non viva). Son os 

máis importantes dado o seu gran emprego na industria. 
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FORMA DE CUMPRIMENTAR:  

Na aplicación de Excel na pestana: 4. Cond. Ambientais: Cada pregunta indícase na aplicación cun 

código que empeza por CA (Condicións ambientais). 

CA.P15 Valore de (0 a 10) os seguintes factores ambientai s no seu traballo: 

Esta pregunta divídese en varios apartados: 

• CA.P15.1a Temperatura no verán 

 

o Preguntarase á entrevistada cómo considera a temperatura no seu posto de traballo no verán 

e seleccionarase o código correspondente na cela. 

o O criterio de valoración é o seguinte: 

� Valor 0 se considera que a temperatura é moi inadecuada (máis de 27ºC). 

� Valor 10 se considera que a temperatura é moi adecuada (17ºC aproximadamente). 

� Valores intermedios: Segundo considere a entrevistada. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

 

• CA.P15.1b Temperatura no inverno 

 

o Preguntarase á entrevistada cómo considera a temperatura no seu posto de traballo no 

inverno e seleccionarase o código correspondente na cela. 

o O criterio de valoración é o seguinte: 

� Valor 0 se considera que a temperatura é moi inadecuada (menos de 12 ºC). 

� Valor 10 se considera que a temperatura é moi adecuada (17ºC aproximadamente). 
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� Valores intermedios: Segundo considere a entrevistada. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

 

• CA.P15.2a Humidade no verán 

 

o Preguntarase á entrevistada cómo considera a humidade no seu posto de traballo no verán e 

seleccionarase o código correspondente na cela. 

o O criterio de valoración é o seguinte: 

� Valor 0 se considera que hai demasiada humidade (máis do 70%). 

� Valor 10 se considera que a humidade é adecuada (30-40% aproximadamente) 

� Valores intermedios: Segundo considere a entrevistada. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

• CA.P15.2b Humidade no inverno 

 

o Preguntarase á entrevistada cómo considera a humidade no seu posto de traballo no inverno 

e seleccionarase o código correspondente na cela. 

o O criterio de valoración é o seguinte: 

� Valor 0 se considera que hai demasiada humidade (máis do 70%). 

� Valor 10 se considera que a humidade é adecuada (30-40% aproximadamente). 

� Valores intermedios: Segundo considere a entrevistada. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

• CA.P15.3 Vibracións 
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o Preguntarase á entrevistada cómo considera as vibracións no seu posto de traballo e 

seleccionarase o código correspondente na cela. 

o O criterio de valoración é o seguinte: 

� Valor 0 se considera que sofre vibracións moi intensas no seu traballo. 

� Valor 10 se considera que non hai vibracións no seu traballo que lle molesten. 

� Valores intermedios: Segundo considere a entrevistada. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

• CA.P15.4 Ruído 

 

o Preguntarase á entrevistada cómo considera o ruído que sofre no seu posto de traballo e 

seleccionarase o código correspondente na cela. 

o O criterio de valoración é o seguinte: 

� Valor 0 se considera que está exposta a moito ruído durante un período de tempo 

largo durante a súa xornada de traballo. 

� Valor 10 se considera que o ruído ó que está exposta non lle afecta ou se está pouco 

tempo exposta a ese ruído. 

� Valores intermedios: Segundo considere a entrevistada. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

• CA.P15.5 Radiacións 
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o Preguntarase á entrevistada cómo considera as radiacións que sofre no seu posto de traballo 

e seleccionarase o código correspondente na cela. 

o O criterio de valoración é o seguinte: 

� Valor 0 se considera que está exposta a radiacións perigosas durante un período de 

tempo prolongado na súa xornada de traballo.. 

� Valor 10 se considera que as radiacións ás que está exposta non son fortes ou está 

exposta pouco tempo. 

� Valores intermedios: Segundo considere a entrevistada. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

De CA.P16.1 a CA.P16.4 No seu posto de traballo, está vostede exposta a a lgún destes 
factores? 

Esta pregunta divídese en varios apartados sendo PREGUNTAS FILTRO: 

CA.P16.1 Substancias ou produtos nocivos ou tóxicos. 

 

PREGUNTA FILTRO 

o Preguntaráselle á entrevistada se se encontra exposta a substancias nocivas ou tóxicas no seu 

posto de traballo. 

� Substancia tóxica: Calquera substancia que introducida no corpo ou aplicada nel nunha 

certa cantidade ocasiona graves trastornos e incluso a morte. 

o Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código correspondente na cela. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa contestar, o 

código 99. 
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o FILTRO:  Se a resposta é afirmativa pasarase a preguntarlle as cuestións: De CA.P16a.1.1 a 

CA.P16a.1.4. Se a resposta é negativa pasarase a cuestión CA.P16.2. 

• CA.P16a.1 Recibiu información /formación sobre os seguintes aspectos?  

� CA.P16a.1.1 Efectos na Saúde de substancias ou produtos nocivo s ou tóxicos os 

que está exposta? 

 

- Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código 

correspondente na cela. 

- No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente 

e se refusa contestar, o código 99. 

� CA.P16a.1.2 Correcta Manipulación das substancias ou produtos nocivos ou 

tóxicos os que está exposta? 

 

- Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código 

correspondente na cela. 

- No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente 

e se refusa contestar, o código 99. 

� CA.P16a.1.3 Etiquetado das substancias ou produtos nocivos ou tóxicos os que 

está exposta? 
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- Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código 

correspondente na cela. 

- No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente 

e se refusa contestar, o código 99. 

� CA.P16a.1.4 EPI´S (Equipos de protección individual) que se em pregan na 

manipulación das substancias ou produtos nocivos ou  tóxicos os que está 

exposta? 

 

- Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código 

correspondente na cela. 

- No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente 

e se refusa contestar, o código 99. 

CA.P16.2 No seu posto de traballo, está vostede exposta a Po lbos, fumes, gases ou vapores 

nocivos ou tóxicos? 
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PREGUNTA FILTRO 

o Preguntaráselle á entrevistada se se encontra exposta a polbos, fumes, gases ou vapores 

nocivos ou tóxicos no seu posto de traballo. 

� Polbos, fumes, gases ou vapores nocivos ou tóxicos  : Calquera axente químico que 

poida incorporarse ao aire do ambiente en forma de polbo, fume, gas ou vapor, con 

efectos tóxicos ou nocivos para as persoas expostas a eles. 

o Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código correspondente na cela. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa contestar, o 

código 99. 

o FILTRO:  Se a resposta é afirmativa pasarase a preguntarlle as cuestións: De CA.P16a.2.1 a 

CA.P16a.2.4. Se a resposta é negativa pasarase a cuestión CA.P16.3. 

• CA.P16a.2 Recibiu información /formación sobre os seguintes aspectos?  

� CA.P16a.2.1 Efectos na saúde de polbos, fumes, gases ou vapore s nocivos ou 

tóxicos  os que está exposta? 

 

- Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código 

correspondente na cela. 
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- No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente 

e se refusa contestar, o código 99. 

� CA.P16a.2.2 Correcta Manipulación de polbos, fumes, gases ou v apores nocivos ou 

tóxicos os que está exposta? 

 

- Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código 

correspondente na cela. 

- No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente 

e se refusa contestar, o código 99. 

� CA.P16a.2.3 Etiquetado polbos, fumes, gases ou vapores nocivos  ou tóxicos os 

que está exposta? 

 

- Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código 

correspondente na cela. 

- No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente 

e se refusa contestar, o código 99. 

� CA.P16a.2.4 EPI´S (Equipos de protección individual) que se em pregan na 

manipulación dos polbos, fumes, gases ou vapores no civos ou tóxicos os que está 

exposta? 
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- Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código 

correspondente na calda. 

- No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente 

e se refusa contestar, o código 99. 

CA.P16.3 No seu posto de traballo, está vostede exposta a co ntaminantes biolóxicos: 

desfeitos,  fluídos corporais, materiais de laborat orio,  animais? 

 

PREGUNTA FILTRO 

o Preguntaráselle á entrevistada se se encontra exposta contaminantes biolóxicos como desfeitos,  

fluídos corporais, materiais de laboratorio ou animais no seu posto de traballo. 

� Axente biolóxico:  Microorganismos, cultivos celulares e endoparásitos humanos 

susceptibles de orixinar calquera tipo de infección, alerxia ou toxicidade. 

o Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código correspondente na cela. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa contestar, o 

código 99. 

o FILTRO:  Se a resposta é afirmativa pasarase a preguntarlle as cuestións: De CA.P16a.3.1 a 

CA.P16a.3.4. Se a resposta é negativa pasarase a cuestión CA.P16.4. 
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• CA.P16a.3 Recibiu información /formación sobre os seguintes aspectos?  

� CA.P16a.3.1 Efectos na saúde dos contaminantes biolóxicos  os que está exposta? 

 

- Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código 

correspondente na cela. 

- No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente 

e se refusa contestar, o código 99. 

� CA.P16a.3.2 Correcta Manipulación dos contaminantes biolóxicos  aos que está 

exposta? 

 

- Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código 

correspondente na cela. 

- No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente 

e se refusa contestar, o código 99. 

� CA.P16a.3.3 Etiquetado dos contaminantes biolóxicos aos que es tá exposta? 
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- Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código 

correspondente na cela. 

- No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente 

e se refusa contestar, o código 99. 

� CA.P16a.3.4 EPI´S (Equipos de protección individual) que se em pregan na 

manipulación dos contaminantes biolóxicos aos que e stá exposta? 

 

 

- Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código 

correspondente na cela. 

- No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente 

e se refusa contestar, o código 99. 

 

CA.P16.4 No seu posto de traballo, está vostede exposta a ou tros axentes químicos ou 

biolóxicos que non lle preguntara? 
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PREGUNTA FILTRO 

o Preguntaráselle á entrevistada se se encontra exposta a outros axentes químicos ou biolóxicos 

que non se mencionaran anteriormente. 

o Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código correspondente na cela. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa contestar, o 

código 99. 

o FILTRO:  Se a resposta é afirmativa pasarase a preguntarlle as cuestións: De CA.P16a.4.1 a 

CA.P16a.4.4. Se a resposta é negativa pasarase a cuestión DP.P17. 

• CA.P16a.4 Recibiu información /formación sobre os seguintes aspectos?  

� CA.P16a.4.1 Efectos na saúde dos outros axentes químicos ou bi olóxicos  os que 

está exposta? 

 

- Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código 

correspondente na cela. 

- No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente 

e se refusa contestar, o código 99. 

� CA.P16a.4.2 Correcta Manipulación dos outros axentes químicos ou biolóxicos  aos 

que está exposta? 
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- Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código 

correspondente na cela. 

- No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente 

e se refusa contestar, o código 99. 

� CA.P16a.4.3 Etiquetado dos outros axentes químicos ou biolóxic os  aos que está 

exposta? 

 

- Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código 

correspondente na cela. 

- No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente 

e se refusa contestar, o código 99. 
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� CA.P16a.4.4 EPI´S (Equipos de protección individual) que se em pregan na 

manipulación dos outros axentes químicos ou biolóxi cos  aos que está exposta? 

 

- Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código 

correspondente na cela. 

- No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente 

e se refusa contestar, o código 99. 

SECCIÓN 5. DESEÑO DO POSTO 

 

OBXECTIVO: Nesta sección analizaranse 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). Empregase 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. 

FORMA DE CUMPRIMENTAR:  

Na aplicación de Excel na pestana: 5. Deseño do posto: Cada pregunta indícase na aplicación cun 

código que empeza por DP (Deseño do Posto). 

DP.P17 Onde realiza o seu traballo habitual na maior part e da xornada? 
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• Preguntarase á enquisada onde realiza o seu traballo na maior parte da xornada. 

• Das opcións que se facilitan, escollerase só unha. No caso de que a opción que facilite a 

entrevistada non estea na lista, seleccionarase a opción 5 correspondente a “outro lugar”. 

• No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa contestar, o 

código 99. 

De DP.P18.1 a DP.P18.12 En que medida está vostede exposta no seu traballo  aos seguintes 
factores? 

 

• Nestas cuestións preguntaráselle á entrevistada canto tempo ten que estar exposta a unha 
serie de factores. 

• Seleccionarase o código correspondente segundo o seguinte criterio: 

o 1- Sempre ou case sempre:  Refírese a que ese factor aféctalle o 100% do tempo de 
traballo. 

o 2- A miúdo: O factor lle afecta durante o 75% do tempo de traballo. 

o 3- As veces:  O factor lle afecta o 50% do tempo de traballo. 

o 4- Raramente:  O factor lle afecta un cuarto da xornada. 

o 5- Nunca ou case nunca:  O factor non lle afecta. 
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o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

DP.P19 Valore de (0 a 10) os seguintes factores do seu po sto de traballo:  

Esta cuestión ten varios apartados: 

• DP.P19.1 Espazo do que dispón para realizar o seu traballo. 

 

o Indicaráselle á entrevistada que valore o espazo do que dispón para realizar o seu 

traballo segundo o seguinte criterio: 

� Valor 0 se considera que o espazo que ten no posto de traballo é insuficiente 
para poder realizar o seu traballo con normalidade e comodidade. 

� Valor 10 se considera que o espazo do que dispón é máis que suficiente. 

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

• DP.P19.2 Postura na que ten que realizar o seu traballo. 

 

o Indicaráselle á entrevistada que valore a postura na que ten que realizar o seu traballo 

segundo o seguinte criterio: 

� Valor 0 se considera que a postura na que ten que realizar o seu traballo é moi 

incómoda e fatigante. 

� Valor 10 se considera que a postura é cómoda. 



MANUAL DO ENQUISADOR                              

 

                            

                                            II Enquisa sobre as Condicións de Seguridade e Saúde 

                no traballo da muller en Galicia                                                        Páxina 53 de 97 

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

• DP.P19.3 Esforzos que ten que realizar durante a súa xornada  de traballo. 

 

o Indicaráselle á entrevistada que valore os esforzos que ten que realizar no seu traballo 

segundo o seguinte criterio: 

� Valor 0 se ten que realizar esforzos importantes coma levantar cargas pesadas 

ou realizar movementos de mans ou brazos moi repetitivos.  

� Valor 10 se non ten que realizar ningún esforzo. 

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

DP.P20 Considera que o seu traballo está afectando a súa s aúde? 

 

 

PREGUNTA FILTRO 

o Nesta cuestión só ten que responder si ou non. Seleccionarase o código correspondente na cela. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa contestar, o 

código 99. 

o FILTRO:  
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� Se a resposta é afirmativa preguntaranse as cuestións DP.P20a.1 a DP.P20a.15. 

� Se a resposta é negativa preguntaráselle a cuestión CT.P21. 

DP.P20a.1 a DP.P20a.15 Indique as zonas do seu corpo onde sinta molestias que vostede 
achaque a súa actividade laboral e o tempo que as l eva sufrindo. 

 

• Preguntaránselle as zonas do corpo onde sinte molestias e seleccionarase o tempo que as leva 
sufrindo segundo o código correspondente. 

• No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa contestar, o 

código 99. 

SECCIÓN 6. CARGA DE TRABALLO 

 

OBXECTIVO: Analizar a carga mental empregando indicadores que fan referencia as 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 preguntarase polos posibles síntomas que 

desencadean estas factores vinculados a carga de traballo. Tamén se terá en conta o volume de 

traballo, a monotonía no traballo e as posibles presión que pode estar suxeito. 
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FORMA DE CUMPRIMENTAR:  

Na aplicación de Excel na pestana: 6.Carga traballo: Cada pregunta indícase na aplicación cun 

código que empeza por CT (Carga de Traballo). 

De CT.P21.1 a CT.P21.8  Valore os seguintes aspectos na execución do seu traballo e durante 
canto tempo os ten que realizar. 

 

• Preguntarase á entrevistada como considera varios aspectos do seu traballo, segundo o 
seguinte criterio: 

o 1- Sempre ou case sempre:  Refírese a que ese factor aféctalle o 100% do tempo de 
traballo. 

o 2- A miúdo: O factor lle afecta durante o 75% do tempo de traballo. 

o 3- As veces:  O factor lle afecta o 50% do tempo de traballo. 

o 4- Raramente:  O factor lle afecta un cuarto da xornada. 

o 5- Nunca ou case nunca:  O factor non lle afecta. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

CT.P22 En xeral, nos últimos tres meses podería dicir que o seu traballo tivo: 

Esta cuestión ten varios apartados: 

• CT.P22.1 En xeral, nos últimos tres meses podería dicir que o seu traballo tivo: Volume. 
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o Indicarase á entrevistada que avalíe o seu volume de traballo nos últimos 3 meses. 

o Seleccionarase o código correspondente na cela. 

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

• CT.P22.2 En xeral, nos últimos tres meses podería dicir que o seu traballo tivo: Ritmo. 

 

o Indicarase á entrevistada que avalíe o seu ritmo de traballo nos últimos 3 meses. 

o Seleccionarase o código correspondente na cela. 

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

• CT.P22.3 En xeral, nos últimos tres meses podería dicir que o seu traballo tivo: 
Monotonía. 
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o Indicarase á entrevistada que avalíe a monotonía do seu traballo nos últimos 3 
meses. 

o Seleccionarase o código correspondente na cela. 

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

De CT.P23.1 a CT.P23.7 En xeral o seu ritmo de traballo depende de: 

 

• Preguntarase á entrevistada se o seu ritmo de traballo depende de varias cuestións. 

• En cada pregunta só ten que responder si ou non. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

SECCIÓN 7. COMUNICACIÓN 

OBXECTIVO: Valorar as relacións das traballadoras coas persoas que deben traballar. Isto é 

importante de cara a avaliar a satisfacción laboral das enquisadas. 



MANUAL DO ENQUISADOR                              

 

                            

                                            II Enquisa sobre as Condicións de Seguridade e Saúde 

                no traballo da muller en Galicia                                                        Páxina 58 de 97 

FORMA DE CUMPRIMENTAR:  

Na aplicación de Excel na pestana: 7. Comunicación: Cada pregunta indícase na aplicación cun 

código que empeza por COM (Comunicación). 

 
De COM.P24.1 a COM.P24.3  Valore de (0 a 10) as relacións coas persoas coas que debe 
traballar: 

 

• Esta cuestión ten varios apartados.  

• Indicaráselle á entrevistada que valore as relacións coas persoas que debe traballar (xefes, 

compañeiros e subordinados) segundo o seguinte criterio: 

o Valor 0 se considera que as relacións son moi malas ou inexistentes. 

o Valor 10 se considera que as relacións coas persoas do traballo son inmellorables. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

SECCIÓN 8. FACTORES PSICOLÓXICOS E SOCIAIS NO TRABALLO 

 

OBXECTIVO: Avaliar os factores psico-sociais que 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. 

FORMA DE CUMPRIMENTAR:  

Na aplicación de Excel na pestana: 8.Factores sociais: Cada pregunta indícase na aplicación cun 

código que empeza por FPS (Factores Psico-Sociais). 



MANUAL DO ENQUISADOR                              

 

                            

                                            II Enquisa sobre as Condicións de Seguridade e Saúde 

                no traballo da muller en Galicia                                                        Páxina 59 de 97 

FPS.P25 Canto tempo tarda vostede habitualmente en chegar desde a súa casa o traballo? 

 

• Preguntaráselle á entrevistada canto tempo tarda en chegar ao traballo desde a súa casa. 

• Seleccionarase o código correspondente na cela. No caso de que non saiba seleccionarase o 

código 98 correspondente e se refusa contestar, o código 99. 

FPS.P26 Cal é o seu posto ou función neste centro de trabal lo? 

 

• Preguntarase a entrevistada cal é o seu posto nesta empresa, tendo en conta o seguinte 

criterio: 

o Persoal de alta dirección:  Refírese a enxeñeiras e licenciadas que ocupen un posto 

na dirección da empresa. 

o Persoal técnico:  Traballadoras tituladas nunha formación técnica que desempeñen 

funcións técnicas na empresa. 

o Xefa de área:  Traballadoras que dirixan un departamento ou área funcional da 

empresa e teñan xente ao seu cargo. 
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o Xefa de sección:  Traballadoras que dirixan unha sección da empresa e teñan xente 

ao seu cargo. 

o Producción: Traballadoras que traballen na área de producción (non en cadea). 

o Producción en cadea:  Traballadoras que traballen nunha producción en cadea.  

o Outros:  Para os demais postos que non se indican aquí. 

o Seleccionarase o código correspondente na cela. No caso de que non saiba 

seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa contestar, o código 99. 

FPS.P27 A súa empresa proporcionoulle información e adestr amento para realizar o seu 
traballo: 

 

• Preguntaráselle á entrevistada se a empresa lle proporcionou información e adestramento 

para realizar o seu traballo. 

• Deberá contestar a unha sola das opcións e seleccionarase o código correspondente na cela. 

No caso de que non saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa contestar, 

o código 99. 

FPS.P28 O posto que vostede ocupa é: 

 

 

• Nesta cuestión preguntaráselle á entrevistada cómo é o posto que ocupa na empresa. 
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• Indicaránselle todas as opcións que figuran na pregunta e seleccionarase o código 

correspondente segundo o seguinte criterio: 

o 1- Permanente:  Se ocupa sempre o mesmo posto. 

o 2- Alterno con outro posto ou postos dentro da empr esa:  Se cambia de posto 

regularmente. 

o 3- Alterno dentro dun grupo de traballo establecido  na empresa:  Se vai rotando o 

posto dentro dun grupo de traballo establecido. 

o No caso de que non saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

FPS.P29 En que situación realiza vostede o seu traballo: 

 

• Preguntaráselle á entrevistada se o seu traballo o realiza só ou con compañeiros ao lado. 

• Seleccionarase o código correspondente na cela. No caso de que non saiba seleccionarase o 

código 98 correspondente e se refusa contestar, o código 99. 
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FPS.P30 Valore as seguintes frases escollendo a resposta q ue mellor describe a súa situación 
no traballo. 

Esta cuestión ten varios apartados: 

• FPS.P30.1 Pode obter axuda dos compañeiros se a pide. 

 

o Preguntarase á entrevistada se considera que pode obter axuda dos seus 

compañeiros se a pide. Seleccionarase o código correspondente segundo o seguinte 

criterio: 

� 1- Sempre ou case sempre:  Refírese a que ese pode obter axuda o 100% 

das veces que a pide. 

� 2- A miúdo: Pode obter axuda o 75% das veces que a pide. 

� 3- As veces:  Pode obter axuda o 50% das veces que a pide. 

� 4- Raramente:  Obtén axuda só un cuarto das veces que as pide. 

� 5- Nunca ou case nunca:  Nunca obtén axuda. 

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

• FPS.P30.2 Pode obter axuda dos seus superiores/xefes se a pi de: 
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o Preguntarase á entrevistada se considera que pode obter axuda dos seus xefes se a 

pide. Seleccionarase o código correspondente segundo o seguinte criterio: 

� 1- Sempre ou case sempre:  Refírese a que ese pode obter axuda o 100% 

das veces que a pide. 

� 2- A miúdo: Pode obter axuda o 75% das veces que a pide. 

� 3- As veces:  Pode obter axuda o 50% das veces que a pide. 

� 4- Raramente:  Obtén axuda só un cuarto das veces que as pide. 

� 5- Nunca ou case nunca:  Nunca obtén axuda. 

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

• FPS.P30.3 Ten tempo suficiente para realizar o seu traballo.  

 

o Preguntarase á entrevistada se considera que ten tempo suficientes para realizar o 

seu traballo. Seleccionarase o código correspondente segundo o seguinte criterio: 
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� 1- Sempre ou case sempre:  Refírese a que o 100% das veces ten tempo 

suficiente para realizar o seu traballo. 

� 2- A miúdo: Refírese a que o 75% das veces ten tempo suficiente para 

realizar o seu traballo. 

� 3- As veces:  Refírese a que o 50% das veces ten tempo suficiente para 

realizar o seu traballo. 

� 4- Raramente:  Refírese a que ten tempo suficiente para realizar o seu 

traballo un cuarto das veces. 

� 5- Nunca ou case nunca:  Nunca ten tempo suficiente para realizar o seu 

traballo. 

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

• FPS.P30.4 Ten liberdade para decidir cando colle a súas vaca cións ou o seus días 

libres. 

 

o Preguntarase á entrevistada se ten liberdade para decidir cando colle as vacacións 

ou os días libres. Seleccionarase o código correspondente segundo o seguinte 

criterio: 

� 1- Sempre ou case sempre:  Refírese a que o 100% das veces pode decidir 

ela cando coller as vacacións. 

� 2- A miúdo: Refírese a que o 75% das veces pode decidir cando coller as 

vacacións. 

� 3- As veces:  Refírese a que o 50% das veces pode decidir cando coller as 

vacacións. 
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� 4- Raramente:  Refírese a que pode decidir cando coller as vacacións un 

cuarto das veces. 

� 5- Nunca ou case nunca:  Nunca pode decidir cando coller as vacacións. 

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

• FPS.P30.5 No traballo, ten a oportunidade de facer o que sab e facer mellor? 

 

o Preguntarase á entrevistada se durante a xornada de traballo pode facer o que mellor 

se lle da. Seleccionarase o código correspondente segundo o seguinte criterio: 

� 1- Sempre ou case sempre:  Refírese a que o 100% do tempo pode facer o 

que mellor se lle da ou o que mellor sabe facer. 

� 2- A miúdo: Refírese a que o 75% do tempo pode facer o que mellor se lle 

da ou o que mellor sabe facer.  

� 3- As veces:  Refírese a que o 50% do tempo pode facer o que mellor se lle 

da ou o que mellor sabe facer.  

� 4- Raramente:  Refírese a que pode facer o que mellor se lle da un cuarto do 

tempo de traballo.  

� 5- Nunca ou case nunca:  Nunca pode facer o que mellor se lle da.  

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

• FPS.P30.6 O seu traballo proporciónalle o sentimento de real izar un traballo ben feito. 
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o Preguntarase á entrevistada se ao rematar o traballo ten un sentimento de ter 

realizado un traballo ben feito. Seleccionarase o código correspondente segundo o 

seguinte criterio: 

� 1- Sempre ou case sempre:  Refírese a que o 100% das veces sinte que o 

traballo que realizou está ben feito. 

� 2- A miúdo: Refírese a que o 75% do tempo pode facer o que mellor se lle 

da ou o que mellor sabe facer.  

� 3- As veces:  Refírese a que o 50% das veces sinte que o traballo que 

realizou está ben feito. 

� 4- Raramente:  Refírese a que sinte que o traballo que realizou está ben feito 

un cuarto das veces. 

� 5- Nunca ou case nunca:  Nunca cre que o seu traballo está ben feito. 

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 
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• FPS.P30.7 Poder por en práctica as súas propias ideas. 

 

o Preguntarase á entrevistada se normalmente pode poñer en práctica as súas propias 

ideas. Seleccionarase o código correspondente segundo o seguinte criterio: 

� 1- Sempre ou case sempre:  Refírese a que o 100% das veces pode poñer 

en práctica as súas propias ideas.  

� 2- A miúdo: Refírese a que o 75% das veces pode poñer en práctica as súas 

propias ideas.  

� 3- As veces:  Refírese a que o 50% das veces pode poñer en práctica as 

súas propias ideas.  

� 4- Raramente:  Refírese a que pode poñer en práctica as súas propias ideas 

un cuarto das veces. 

� 5- Nunca ou case nunca:  Nunca pode poñer en práctica as súas propias 

ideas.  

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 
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FPS.P30.8 Ten a sensación de estar facendo un traballo útil.  

 

o Preguntarase á entrevistada se normalmente sinte que está facendo un traballo útil. 

Seleccionarase o código correspondente segundo o seguinte criterio: 

� 1- Sempre ou case sempre:  Refírese a que o 100% das veces que está 

facendo un traballo útil. 

� 2- A miúdo: Refírese a que o 75% das veces sinte que está facendo un 

traballo útil.  

� 3- As veces:  Refírese a que o 50% das veces sinte que está facendo un 

traballo útil.  

� 4- Raramente:  Refírese a que sinte que está facendo un traballo útil un 

cuarto das veces. 

� 5- Nunca ou case nunca:  Nunca sinte que está facendo un traballo útil.  

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

• FPS.P30.9 O seu traballo é valorado pola empresa. 
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o Preguntarase á entrevistada se cre que o seu traballo é valorado pola súa empresa. 

Seleccionarase o código correspondente segundo o seguinte criterio: 

� 1- Sempre ou case sempre:  Refírese a que o 100% das veces cre que o 

seu traballo é valorado. 

� 2- A miúdo: Refírese a que o 75% das veces cre que o seu traballo é 

valorado. 

� 3- As veces:  Refírese a que o 50% das veces cre que o seu traballo é 

valorado. 

� 4- Raramente:  Refírese a que cre que o seu traballo é valorado un cuarto 

das veces. 

� 5- Nunca ou case nunca:  Nunca sinte que o seu traballo é valorado. 

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

FPS.P31 No seu traballo, pode elixir ou modificar...? 

Esta cuestión ten varios apartados: 

• FPS.P31.1 A orde das tarefas. 
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o Preguntarase á entrevistada se pode elixir ou modificar a orde das tarefas que ten 

que realizar. Seleccionarase o código correspondente segundo o seguinte criterio: 

� 1- Si, sempre:  Refírese a que o 100% das veces pode elixir ou modificar a 

orde das tarefas. 

� 2- As veces:  Refírese a que o 50% das veces pode elixir ou modificar a orde 

das tarefas. 

� 3- Nunca ou case nunca:  Nunca pode elixir ou modificar a orde das tarefas. 

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

• FPS.P31.2 O método de traballo. 

 

o Preguntarase á entrevistada se pode elixir ou modificar o método de traballo, é dicir, 

se pode cambiar a forma de facer o traballo. Seleccionarase o código correspondente 

segundo o seguinte criterio: 

� 1- Si, sempre:  Refírese a que o 100% das veces pode elixir ou modificar o 

método de traballo. 

� 2- As veces:  Refírese a que o 50% das veces pode elixir ou modificar o 

método de traballo. 

� 3- Nunca ou case nunca:  Nunca pode elixir ou modificar o método de 

traballo. 

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

• FPS.P31.3 O ritmo de traballo. 
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o Preguntarase á entrevistada se pode elixir ou modificar o ritmo de traballo. 

Seleccionarase o código correspondente segundo o seguinte criterio: 

� 1- Si, sempre:  Refírese a que o 100% das veces pode elixir ou modificar o 

ritmo de traballo. 

� 2- As veces:  Refírese a que o 50% das veces pode elixir ou modificar o 

método de traballo. 

� 3- Nunca ou case nunca:  Nunca pode elixir ou modificar o ritmo de traballo. 

� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

• FPS.P31.4 A distribución e/ou duración das pausas no traball o. 

 

o Preguntarase á entrevistada se pode elixir ou modificar cando realizar as pausas e a 

súa duración. Seleccionarase o código correspondente segundo o seguinte criterio: 

� 1- Si, sempre:  Refírese a que o 100% das veces pode elixir ou modificar 

cando realizar as pausas. 

� 2- As veces:  Refírese a que o 50% das veces pode elixir ou modificar cando 

realizar as pausas. 

� 3- Nunca ou case nunca:  Nunca pode elixir ou modificar cando realizar as 

pausas. 
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� No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

FPS.P32 Durante a xornada de traballo, pode vostede deter o  seu traballo ou ausentarse del 
cando o necesita? 

 

• Preguntarase á entrevistada se pode deter o seu traballo e ausentarse del cando o necesita. 

Seleccionarase o código correspondente segundo o seguinte criterio: 

o 1- Si, con substitución dun compañeiro: Se pode ausentarse cando queira pero a ten que 
substituir un compañeiro porque non pode quedar o seu posto baleiro. 

o 2- Si, sen substitución dun compañeiro: Se pode ausentarse cando quere sen que a teña 
que substituír ninguén. 

o 3- Non: Se non pode decidir ausentarse do seu traballo. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 
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FPS.P33 Desde que traballa nesta empresa, promocionou voste de? 

 

PREGUNTA FILTRO 

• Preguntarase á entrevistada se ascendeu na empresa desde que traballa nela.  

• Só ten que contestar si ou non. 

• FILTRO:  

o Se a resposta afirmativa pasarase á preguntarlle a cuestión FPS.P33a. 

o Se non, pasarase á cuestión FPS.P34. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

FPS.P33a Canto tempo hai que promocionou? (indique tempo apr oximado en meses) 

 

• Preguntarase á entrevistada canto tempo hai que promocionou e ESCRIBIRASE o tempo que 

indique en meses na cela correspondente. 

• No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

De FPS.P34.1 a FPS.P34.6 Valore de (0 -10) os seguintes aspectos do seu trab allo nos que 
considera vostede que pode participar porque se ten  en conta a súa opinión ou as súas 
suxerencias. 



MANUAL DO ENQUISADOR                              

 

                            

                                            II Enquisa sobre as Condicións de Seguridade e Saúde 

                no traballo da muller en Galicia                                                        Páxina 74 de 97 

 

• Esta cuestión ten varios apartados. 

• Indicaráselle á entrevistada que valore os aspectos do seu traballo nos que considera que pode 

participar porque se ten en conta a súa opinión. 

• Empregarase o seguinte criterio de valoración: 

o Valor 0 se no aspecto que se pregunta non pode participar, nin se ten en conta a súa 

opinión. 

o Valor 10 se participa activamente no aspecto que se pregunta. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

De FPS.P35.1 a FPS.P35.9 Durante os últimos 12 meses estivo sometida no trab allo a algunha 
destas situacións? 

 

• Esta cuestión ten varios apartados. 

• Preguntaráselle á entrevistada se estivo sometida a unha serie de situacións. 
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• So ten que responder si (código 1) ou non (código 2). No caso de que non o saiba seleccionarase 

o código 98 correspondente e se refusa contestar, o código 99. 

• FPS.P35.1 Ameazas de violencia física: Refírese a se a traballadora sufriu desde que se 

traballa na empresa algunha ameaza de violencia física, é dicir, se a ameazaron con agredila 

nalgún momento. 

• FPS. P35.2 Violencia física ou verbal por parte de persoas do  seu traballo: Refírese a se 

persoas do traballo agrediron á traballadora nalgún momento desde que traballa na empresa. 

(Inclúense os insultos ou as calumnias e difamacións). 

• FPS. P35.3 Violencia física ou verbal por parte doutras persoa s alleas á empresa: Refírese a 

se sufriu algún tipo de agresión por parte de xente allea á empresa. 

• FPS.P35.4 Pretensións sexuais non desexadas (acoso sexual): O acoso sexual defínese 

como unha conducta de natureza sexual, e toda conducta baseada no sexo que afecte á 

dignidade de mulleres e homes e resulte ofensiva para quen a recibe. Exemplos: comentarios ou 

bromas sobre a aparencia ou condición sexual da traballadora; emprego de fotografías ou imaxes 

de internet de contido sexualmente explícito; chamadas telefónicas, cartas ou mensaxes de 

correo electrónico de carácter sexual ou ofensivo; acercamento físico excesivo, innecesario e non 

desexado, etc. 

• FPS.P35.5 “Mobbing” ou acoso laboral: Termo que se define como a situación na que un 

empregado ou grupo de empregados exercen unha violencia psicolóxica extrema, abusiva e 

inxusta de forma sistemática e recorrente, durante un tempo prologando, sobre outro empregado 

no lugar de traballo coa finalidade de destruír as redes de comunicación da víctima, destruír a súa 

reputación, minar a súa autoestima, degradar deliberadamente as condicións de traballo do 

agredido, e lograr que finalmente esa persoa abandone o seu posto de traballo, producindo un 

dano progresivo e continuo á súa dignidade. 

• FPS.P35.6 Discriminación sexual ou por razón de sexo: Refírese se a traballadora se sentiu 

discriminada no traballo polo feito de ser muller. 

• FPS.P35.7 Discriminación pola súa idade: Refírese se a traballadora se sentiu discriminada 

pola súa idade, tanto por ter idade avanzada como por ser xoven. 

• FPS.P35.8 Discriminación pola súa nacionalidade: Refírese a se a traballadora se sentiu 

discriminada por ser estranxeira. 
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• FPS.P35.9 Discriminación pola súa discapacidade: Se a traballadora ten algún tipo de 

discapacidade, preguntaráselle se se sentiu discriminada por este motivo. 

FPS.P36 Hai algún protocolo de actuación na súa empresa fro nte algunha das situacións 
anteriores? 

 

PREGUNTA FILTRO 

• Preguntaráselle á entrevistada se hai algún protocolo de actuación na empresa por se se produce 

algunha das situacións indicadas anteriormente. 

• FILTRO: 

o Se a resposta é afirmativa preguntaráselle a cuestión FPS.P36a. 

o Se a resposta é negativa pasarase á cuestión FPS.P37. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 
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FPS.P36a Indica cal é a situación á que está dirixida o Prot ocolo. 

 

• Pediráselle á entrevistada que especifique para cal das situacións descritas está dirixido o 
protocolo. 

• Seleccionarase o código correspondente na cela. No caso de que non o saiba seleccionarase 

o código 98 correspondente e se refusa contestar, o código 99. 

De FPS.P37.1 a FPS.37.4 Valore en que medida está de acordo ou en descordo coas seguintes 

frases que describen algúns aspectos do seu traball o. 

 

• Esta cuestión ten varios apartados nos que se lle pedirá á entrevistada que valore se está de 

acordo con algúns aspectos do seu traballo. 
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• Seleccionarase o código correspondente a súa resposta na cela. No caso de que non o saiba 

seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa contestar, o código 99. 

SECCIÓN 9. DANOS E RISCOS Á SAÚDE 

 

OBXECTIVO: Valorar o estado de saúde xeral das traballadoras en relación co seu traballo. 

FORMA DE CUMPRIMENTAR:  

Na aplicación de Excel na pestana: 9.Danos e riscos: Cada pregunta indícase na aplicación cun 

código que empeza por DRS (Danos e Riscos). 

DRS.P38 Valore de 0 a 10 o seu estado de saúde en xeral. 

 

• Indicaráselle á entrevistada que valore o seu estado de saúde en xeral. 

• Empregarase o seguinte criterio de valoración: 

o Valor 0 se considera que o seu estado de saúde é moi malo. 

o Valor 10 se considera que o seu estado de saúde é excelente. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

De DRS.P39.1 a DPRS.P39.14  Sofre con frecuencia algún dos seguintes síntomas?  Canto 
tempo os leva sufrindo? 
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• Preguntaráselle a entrevistada se sofre algún dos síntomas indicados e se é así canto tempo 

os leva sufrindo. 

• Só se indicará o tempo que os leva sufrindo na cela de resposta co código correspondente. 

• No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

DRS.P40 Durante o último ano, cántas veces tivo que consult ar ao médico por un problema, 
molestia ou enfermidade? (Indicar número de veces) 

 

PREGUNTA FILTRO 

• Preguntaráselle á entrevistada cantas veces consultou ao médico por algún problema no último 

ano. 

• ESCRIBIRASE a resposta na cela correspondente. No caso de que non o saiba ESCRIBIRASE o 

código 98 correspondente e se refusa contestar, o código 99. 

• FILTRO: 
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o Se contesta 1 vez ou máis -> Pasar ás preguntas DRS.P40a, DRS.P40b, DRS.P40c. 

o Se contesta ningunha -> Pasar á pregunta DRS.P41. 

DRS.P40a Estas consultas, que enfermidade/s ou molestia/s a s motivaron? 

 

• Preguntaráselle o motivo das consultas ao médico. 

• E unha pregunta aberta: ESCRIBIRASE a resposta na cela correspondente. No caso de que 

non o saiba ESCRIBIRASE o código 98 correspondente e se refusa contestar, o código 99. 

DRS.P40b Cántas destas consultas médicas considera vostede que están relacionadas con 
problemas de saúde derivados do seu traballo? 

 

• Preguntaráselle cantas consultas considera que foron por problemas de saúde derivados do 

seu traballo. 

• E unha pregunta aberta: ESCRIBIRASE a resposta na cela correspondente. No caso de que 

non o saiba ESCRIBIRASE o código 98 correspondente e se refusa contestar, o código 99. 

DRS.P40c Estas consultas, que vostede considera que están r elacionadas co seu posto de 
traballo, realizounas na mutua ou na seguridade soc ial? 
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PREGUNTA FILTRO 

• Preguntaráselle onde realizou as consultas: na mutua ou na seguridade social, e 

seleccionarase o código correspondente. No caso de que non o saiba seleccionarase o 

código 98 correspondente e se refusa contestar, o código 99. 

• FILTRO:  

o Se responde que as consultas fíxoas na seguridade social preguntaráselle a cuestión 

DRS.P40c.1. 

o Se as fixo na mutua pasar á cuestión DRS.P41. 

DRS.P40c.1 Indicar o motivo polo que fixo as consultas na segu ridade social en vez de na 

mutua. 

 

• E unha pregunta aberta: ESCRIBIRASE a resposta na cela correspondente. No caso de que 

non o saiba ESCRIBIRASE o código 98 correspondente e se refusa contestar, o código 99. 

De DRS.P41.1 a DRS.P41.4 Nos seguintes períodos de tempo, tivo algún acciden te de traballo? 
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PREGUNTA FILTRO 

• Preguntaráselle a entrevistada se tivo algún accidente de traballo nos períodos indicados. 

• Indicarase o número de accidentes seleccionando o código correspondente. 

• No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

• FILTRO: 

o Cando a resposta sexa que sufriu UN ou MAIS accidentes nalgún dos períodos de 

tempo, preguntaráselle a cuestión DRS.P41a. 

DRS.P41a Cáles foron as causas deste accidente ou accidente s? 
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• Preguntaráselle a entrevistada cales foron as causas dos accidentes que sufriu. 

• PREGUNTA DE RESPOSTA MÚLTIPLE: ESCRIBIRANSE os códigos correspondentes as 

respostas da entrevistada na cela correspondente. 

• No caso de que non o saiba ESCRIBIRASE o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 



MANUAL DO ENQUISADOR                              

 

                            

                                            II Enquisa sobre as Condicións de Seguridade e Saúde 

                no traballo da muller en Galicia                                                        Páxina 84 de 97 

DRS.P42 Foi diagnosticado ou está en trámite de recoñeceme nto dalgunha enfermidade 
profesional? 

 

PREGUNTA FILTRO 

• Preguntáraselle á entrevistada se lle diagnosticaron algunha enfermidade profesional. 

o Enfermidade profesional:  Enténdese por enfermidade profesional a contraída a 

consecuencia do traballo executado por conta allea e que pode derivarse no tempo 

aparecendo despois de transcorrido un prazo máis ou menos longo. 

• FILTRO: 

o Se a resposta é afirmativa preguntaráselle a cuestión DRS.P42a 

o Se a resposta é negativa pasarase á cuestión CONC.P43. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

DRS.P42a De cal destas enfermidades? 
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• Preguntaráselle á entrevistada de que enfermidade a trataron e seleccionarase o código 

correspondente na cela. 

o No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

SECCIÓN 10. CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL COA VIDA FAMILIAR. 

 

OBXECTIVO: Valorar o grao de conciliación da vida laboral coa familiar que teñen as traballadoras e 

se as empresas a facilitan. 

FORMA DE CUMPRIMENTAR:  

Na aplicación de Excel na pestana: 10.Conciliación: Cada pregunta indícase na aplicación cun código 

que empeza por CONC (Conciliación). 

CONC.P43 Cal é o seu estado civil ou de convivencia? 

 

PREGUNTA FILTRO 



MANUAL DO ENQUISADOR                              

 

                            

                                            II Enquisa sobre as Condicións de Seguridade e Saúde 

                no traballo da muller en Galicia                                                        Páxina 86 de 97 

• Preguntaráselle á entrevistada cal é o seu estado civil e seleccionarase o código 

correspondente. No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se 

refusa contestar, o código 99. 

• FILTRO: Se responde: 

• 1- Solteira ou non vive en parella � Pasar á pregunta 44 

• 2- Casada ou vive en parella � Pasar á pregunta P43a 

• 3- Separada ou divorciada� Pasar á pregunta 44 

• 4- Viúva� Pasar á pregunta 44 
 

CONC.P43a Cal é a situación laboral da súa parella? 

 

• Preguntaráselle á entrevistada en que situación laboral se atopa a súa parella e 

seleccionarase o código correspondente na cela. 

• No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

CONC.P44 Quen é a persoa que aporta máis ingresos no seu fog ar? 

 

• Preguntaráselle á entrevistada quen aporta máis ingresos no seu fogar e seleccionarase o 

código correspondente á opción indicada na cela. 
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• No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

CONC.P45 Contándose vostede, cantas persoas viven no seu fog ar de forma habitual? 

 

 

• Preguntaráselle á entrevistada cantas persoas viven na súa casa incluíndo a ela e 

seleccionarase a opción indicada na cela correspondente. 

• No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

CONC.P45 Ten fillos vivindo con vostede? 

 

PREGUNTA FILTRO 

• Preguntaráselle á se ten fillos vivindo con ela.  

• FILTRO:  

o Se a resposta é afirmativa pasarase á pregunta CONC.P46a. 

o Se é negativa pasarase á pregunta CONC.P47 

CONC.P46a Quen coida principalmente dos fillos menores de 15  anos que viven na casa? 
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• Preguntaráselle á entrevistada quen coida principalmente dos fillos menores de 15 anos que 

viven na casa e seleccionarase o código correspondente á resposta na cela. 

CONC.P47 Vive con persoas dependentes? 

 

PREGUNTA FILTRO 

• Preguntaráselle á entrevistada se vive con persoas dependentes. 

• FILTRO:  

o Se a resposta é afirmativa pasarase á pregunta CONC.P47a. 

o Se é negativa pasarase á pregunta CONC.P48. 



MANUAL DO ENQUISADOR                              

 

                            

                                            II Enquisa sobre as Condicións de Seguridade e Saúde 

                no traballo da muller en Galicia                                                        Páxina 89 de 97 

CONC.P47a Quen coida principalmente das persoas dependentes que viven na casa? 

 

• Preguntaráselle á entrevistada quen coida principalmente das persoas dependentes que 

viven na casa e seleccionarase o código correspondente á resposta na cela. 

De CONC.P48.1 a CONC.P48.7 Habitualmente, hasta que punto realiza vostede as seguintes 
actividades no seu fogar? 

 

• Preguntaráselle a entrevistada canto ten que facer das seguintes tarefas do fogar. 

• Seleccionarase o código correspondente á cantidade indicada pola entrevistada, na cela 

correspondente. 

• No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 
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CONC.P49 Cómo considera a cantidade de traballo que realiza habitualmente no seu fogar? 
Valore de 0 a 10. 

 

• Indicaráselle á entrevistada que valore de 0 a 10 a cantidade de traballo que realiza no seu 

fogar, segundo o seguinte criterio: 

o Valor 0: se considera que non fai nada de traballo na casa. 

o Valor 10: se considera que fai todo o traballo da casa. 

• No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

CONC.P50 Ao longo da última semana, tivo tempo suficiente pa ra facer o que a vostede lle 
gusta ou dedicarse as súas afeccións? 

 

• Preguntaráselle a entrevistada se na última semana tivo tempo suficiente para dedicarse as 

súas afeccións. 

• Seleccionarase o código correspondente á resposta indicada pola entrevistada, na cela 

correspondente. 
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• No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

CONC.P51 En xeral, a súas horas de traballo adáptase aos seu s compromisos sociais e 
familiares? 

 

• Preguntaráselle a entrevistada se o seu horario laboral lle permite adaptarse ben aos 

compromisos sociais e familiares que poida ter. 

• Seleccionarase o código correspondente á resposta indicada pola entrevistada, na cela 

correspondente segundo o seguinte criterio: 

o 1- Moi ben:  Se o seu horario lle permite adaptarse sempre que quere. 

o 2- Ben:  Se o seu horario lle permite adaptarse un 50% das veces que o necesita. 

o 3- Non moi ben:  Se o seu horario lle permite adaptarse un 75% das veces que o 

necesita. 

o 4- Nada ben:  Se o seu horario non lle permite adaptarse cando o necesita. 

• No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 
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CONC.P52 A súa empresa toma medidas para facilitarlle ás tra balladoras a conciliación da vida 
laboral coa familiar? 

 

PREGUNTA FILTRO 

• Preguntaráselle á entrevistada se a súa empresa toma medidas para facilitarlle ás 

traballadoras a conciliación da vida laboral coa familiar. 

• FILTRO:  

o Se a resposta é afirmativa pasarase á pregunta CONC.P52a. 

o Se é negativa pasarase á pregunta IP.P53. 

• No caso de que non o saiba seleccionarase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 

CONC.P52a Qué medidas toma a súa empresa? 

 

• Preguntaráselle á entrevistada que medidas toma a empresa para facilitarlle ás traballadoras 

a conciliación da vida laboral coa familiar. 

• PREGUNTA ABERTA: ESCRIBIRASE a resposta da entrevistada na cela correspondente. 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN PERSONAL 
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IP.P53 En que ano naceu vostede? 

 

• Preguntaráselle á entrevistada en  ano naceu e escribirase na cela correspondente. 

• No caso de que non o saiba escribirase o código 98 correspondente e se refusa contestar, o 

código 99. 

IP.P54 Cal é a súa formación académica?  

 

• Preguntaráselle á entrevistada que formación académica posúe. 

• Seleccionarase o código correspondente na cela. 

• No caso de que a formación indicada pola entrevistada non se atope na lista facilitada, 

seleccionarase o código 9 correspondente a opción outros. 

• No caso de que non o saiba escribirase o código 98 correspondente e se refusa contestar, o 

código 99. 

IP.P55 Canto tempo leva vostede traballando nesta empresa?  
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• Preguntaráselle á entrevistada canto tempo leva traballando nesta empresa. 

• ESCRIBIRASE o tempo na cela correspondente e en formato Anos+meses. 

• No caso de que non o saiba escribirase o código 98 correspondente e se refusa contestar, o 

código 99. 

IP.P56 Canto tempo leva vostede traballando no posto de tr aballo actual nesta empresa? 

 

• Preguntaráselle á entrevistada canto tempo leva traballando no posto no que está agora na 

empresa. 

• ESCRIBIRASE o tempo na cela correspondente e en formato Anos+meses. 

• No caso de que non o saiba escribirase o código 98 correspondente e se refusa contestar, o 

código 99. 

IP.P57 Por termo medio, cantas horas soe traballar á seman a? 
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• Preguntaráselle á entrevistada cantas horas traballa á semana. 

• ESCRIBIRASE as horas na cela correspondente. 

• No caso de que non o saiba escribirase o código 98 correspondente e se refusa contestar, o 

código 99. 

IP.P58 Que tipo de xornada ten: continua, partida ou ambas ?  

 

• Preguntaráselle a entrevistada o tipo de xornada que ten e seleccionarase o código 

correspondente na cela. 

o 1- Xornada continua:  Cando as horas da xornada laboral fanse seguidas. 

o 2- Xornada Partida: Cando as horas da xornada laboral divídense en dous, é dicir, 

mañá e tarde. 

o 3- Ambas:  Se alterna ou dous tipos de xornada. 

o No caso de que non o saiba escribirase o código 98 correspondente e se refusa 

contestar, o código 99. 
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IP.P59 Cómo se organizan os seus horarios laborais?   

 

• Preguntaráselle á entrevistada de que forma se fixan os seus horarios laborais. 

• Seleccionarase o código correspondente á resposta indicada, na cela. 

• No caso de que non o saiba escribirase o código 98 correspondente e se refusa contestar, o 

código 99. 


