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PRESENTACIÓN 

Nos últimos anos, os cambios sociais, tecnolóxicos e a actual crise 
económica na que está somerxida a economía galega e española 
produciron cambios importantes nos procesos e na organización do 
traballo e no mercado laboral, coa aparición de ocupacións novas e 
emerxentes, así como de novas tarefas, condicións e formas de 
traballo. Esta situación inflúe directamente na seguridade e saúde 
da persoa traballadora e nos riscos laborais que teñen que 
xestionar agora as empresas, xa que neste novo escenario 
aparecen riscos laborais novos e emerxentes que pasan 
inadvertidos polas empresas e os/as traballadores/as porque son 
menos destacados ou evidentes. 

Conscientes da importancia de coñecer estes factores para a 
adecuada xestión dos riscos laborais asociados á nova realidade 
laboral e empresarial, a Confederación de Empresarios de 
Pontevedra presenta a ferramenta “Novas ocupacións e 
tarefas emerxentes: guía de medidas preventivas a 
adoptar”.  

A Confederación de Empresarios de Pontevedra, como axente 
social comprometido co fomento da Prevención de Riscos Laborais, 
apoia e colabora coa pequena e mediana empresa a través do seu 
Departamento de Prevención. É a nosa intención contribuír na 
difusión dunha cultura preventiva, desenvolvendo actividades que 
propicien instrumentos e ferramentas de utilidade para as 
empresas no ámbito da Seguridade e Saúde Laboral, exemplo de 
elo é esta guía, que mantén o carácter innovador habitual nas 
propostas da Confederación. 

 

Luis Novoa Díaz 

Presidente da CEP 
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1. OBXECTO E ALCANCE 

Obxecto:  
 

Permitir ás persoas usuarias identificar os riscos laborais 
asociados a ocupacións e procedementos de traballo novos e 
emerxentes e novas formas de desempeño de ocupacións 
existentes ou de ocupacións convertidas en multifuncionais, 
así como aplicar as medidas preventivas para reducilos ou 
eliminalos.  

Alcance:  
 

Os cambios tecnolóxicos e sociais e a situación do mercado de 
traballo como consecuencia do escenario de incerteza e 
inestabilidade económica que se vive actualmente en Galicia e 
España, leva a aparición no tecido empresarial e no ámbito 
laboral de novas profesións, tarefas ou condicións e formas de 
traballo, que inflúen directamente na seguridade e saúde 
laboral da persoa traballadora. 

O motivo desta guía é dar a coñecer os riscos laborais e 
medidas preventivas asociados aos novos procedementos de 
traballo e ás ocupacións emerxentes ou de nova creación que 
xorden ao abeiro das novas tecnoloxías, pero tamén presentar 
os riscos laborais e medidas preventivas asociados ás novas 
condicións e formas de traballo e os cambios no desempeño 
profesional como consecuencia da actual situación económica 
que vive o país e que incluso leva a que as actividades se 
realicen nun espazo físico de traballo non habitual, como pode 
ser o propio domicilio particular (teletraballo). 

Esta ferramenta está dirixida a: 

o Empresarios/as e delegados/as de prevención das 
pequenas e medianas empresas (PEME) de calquera 
sector de actividade. 

o Persoas traballadoras. 
o Técnicos/as de prevención de riscos laborais e outros/as 

profesionais do ámbito da seguridade e saúde no 
traballo. 

o Axentes sociais. 
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2. NOVO PANORAMA LABORAL E A SÚA REPERCUSIÓN NA 
XESTIÓN DA SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO 

O panorama laboral e empresarial galego e nacional cambiou nos 
últimos anos, tendo unha importante repercusión na prevención de 
riscos laborais, tanto pola aparición de riscos laborais novos e 
emerxentes como pola forma de xestionalos ou porque non son 
tan evidentes coma outros para as empresas e as persoas 
traballadoras. Deste modo, estes non son conscientes de que 
existen e polo tanto, non van a relacionar certas molestias e 
trastornos físicos e psíquicos con eles e tomar as medidas 
preventivas necesarias. 

 

Os avances tecnolóxicos e dos procesos produtivos, así como os 
cambios sociais e organizativos (impulso de Internet, as redes 
sociais e as tecnoloxías de información e comunicación -TIC- en 
xeral, a nanotecnoloxía, o emprego de dispositivos electrónicos 
móbiles) están cambiando os procedementos, tarefas e tempos de 
traballo habituais nos lugares de traballo, sendo unha realidade 
que se vai incorporando a todos os sectores de actividade 
económica e que propician a aparición e impulso de ocupacións e 
tarefas novas e emerxentes que se adapten á realidade do 
mercado e que poidan satisfacer a súa demanda, repercutindo na 
seguridade e saúde laboral. Aínda que se reduciron ou eliminaron 
riscos máis tradicionais, por exemplo, a través da automatización 
industrial, os cambios que se están a producir en moitas das 
ferramentas de traballo que usan gran parte do persoal das 
empresas son frenéticos e permiten pouco tempo para unha 
aprendizaxe axeitada no seu uso e polo tanto dos riscos laborais 
que levan asociados. 

Ao mesmo tempo as tendencias do emprego, xunto coa crise 
económica actual, potenciaron a aparición de novas condicións e 
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formas de traballo que provocan a presenza de riscos laborais 
inexistentes ou que antes eran menos destacados ou evidentes.  

En definitiva, o mercado laboral e empresarial actual viuse 
afectado por tres cuestións importantes: 

• Novas tecnoloxías e procesos de traballo: O impulso e 
avance da nanotecnoloxía; a promoción das denominadas 
profesións tecnolóxicas ou dixitais, como consecuencia do 
continuo desenvolvemento no ámbito das TIC e os cambios 
sociais producidos nos hábitos dos usuarios de Internet que 
requiren a transformación no mercado laboral e a creación 
ou demanda destas novas ocupacións; o emprego dos 
novos dispositivos electrónicos no ámbito de traballo 
(ordenador portátil, PDA, smartphone, tablet, etc.). 

• Novas condicións de traballo: A crecente presión do 
mercado laboral; as maiores cargas de traballo nas persoas 
traballadoras polos recortes de cadros de persoal; a 
reestruturación da organización do traballo, coa conversión 
de ocupacións tradicionais a ocupacións multifuncionais que 
se ven na necesidade de realizar tarefas que antes se 
desenvolvían noutros postos ou a redución dos salarios, 
xunto co incremento nas persoas traballadoras do medo ao 
despido, ao peche da empresa ou a aprobación dun ERE.  

• Novas formas de traballo: O impulso do teletraballo para a 
conciliación da vida laboral e a vida familiar ou para reducir 
os custos de desprazamento das persoas traballadoras que 
viron reducido o seu salario. Neste senso, o traballo 
trasladase a outros contornos de traballo non habituais, 
fóra do centro de traballo, como é o propio domicilio 
particular. Tamén se produce o aumento da 
subcontratación de persoal autónomo ou freelance en lugar 
da contratación de traballadores/as asalariados/as por 
parte da empresa, externalizando a actividade para a 
redución de custos, como está acontecendo en postos como 
os de docente, informático/a, comercial, deseñador/a 
gráfico/a, transportista, etc.  

Nesta esfera, aparecen riscos laborais novos e emerxentes que 
deben ser tidos en conta para a súa adecuada xestión ou novas 
ocupacións que requiren analizar os riscos asociados a elas para 
reducilos ou eliminalos. Trastornos da saúde a medio-longo prazo, 
como os trastornos musculoesqueléticos ou as enfermidades 
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cardiovasculares, así como estrés no traballo, son preocupacións 
cada vez maiores para a saúde das persoas traballadoras. 

Un risco de seguridade e saúde no traballo emerxente é 
calquera risco novo que vai en aumento. 

(Definición do Observatorio Europeo de Riscos da Axencia Europea para a 
Seguridade e Saúde no Traballo, EU-OSHA). 
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3. RISCOS LABORAIS ASOCIADOS ÁS NOVAS TECNOLOXÍAS 
E PROCESOS DE TRABALLO E MEDIDAS PREVENTIVAS A 
APLICAR 

Os avances tecnolóxicos e os novos procesos de traballo aplicados 
ao ámbito empresarial normalmente se producen antes de que se 
coñezan ben os seus efectos sobre a seguridade e saúde das 
persoas traballadoras. Isto acontece, por exemplo, cos 
procedementos modernos de fabricación que recorren á 
nanotecnoloxía, cada vez máis frecuentes no mundo empresarial.  

Ademais, o continuo desenvolvemento no ámbito das tecnoloxías 
de información e comunicación (TIC) e os cambios sociais 
producidos nos hábitos dos usuarios de Internet requiren a 
reestruturación dalgún dos sectores existentes, a transformación 
no mercado laboral e a creación ou demanda de novas ocupacións, 
as profesións tecnolóxicas ou dixitais. 

3.1. NANOTECNOLOXÍA E NANOMATERIAIS 

 

Por nanomaterial enténdese un material natural, secundario 
ou fabricado que contén partículas, soltas ou formando un 
agregado ou aglomerado, no que o 50 % ou máis delas 
presentan unha ou máis dimensións externas no intervalo 
de tamaños comprendidos entre 1 e 100 nanómetros (nm). 

(Recomendación da Comisión Europea de 18 de outubro de 2011 relativa 
á definición de nanomaterial, 2011/696/UE). 

A nanotecnoloxía implica a manipulación e obtención de materiais 
a esta escala nanométrica, é dicir, cun tamaño equiparable a unha 
milmillonésima parte do metro, mediante un cambio das súas 
propiedades fisicoquímicas.  
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Como se recolle na definición, os nanomateriais poden encontrarse 
de forma natural (por exemplo, nas emisións volcánicas), ser 
subprodutos de actividades humanas (fumes de escape dos 
motores diésel ou do tabaco) ou obterse de forma artificial. En 
materia de prevención de riscos laborais cobran interese estes 
últimos, os nanomateriais manufacturados, polo que de agora en 
diante farase referencia aos obtidos a partir de procesos 
produtivos. 

As nanopartículas teñen propiedades e efectos moi diferentes aos 
dos mesmos materiais en tamaños convencionais e poden 
propagarse e persistir no ambiente, o que pode dar lugar a riscos 
emerxentes para a saúde e o medio ambiente. Este tipo de 
partículas poden influír nas propiedades mecánicas dos materiais 
(rixidez e elasticidade). 

Con aplicacións nos ámbitos da información e a comunicación, a 
enxeñaría electrónica, na construción, no sector agrario, na 
medicina e na industria farmacéutica e de cosméticos e noutras  
industrias, como a de aeronáutica, do automóbil, medio ambiental, 
téxtil, química, madeira, papel, plástico, etc., os nanomateriais 
obtidos mediante esta ciencia están cada vez máis presentes en 
produtos que se empregan cada día, dende pantallas máis lixeiras, 
finas e flexibles ou sensores ou chips para dispositivos electrónicos 
ata en prendas de vestir, pezas de automoción, cremas 
hidratantes, protectores solares ou outros produtos de beleza, 
materiais da construción, pinturas, envolturas para alimentos ou 
no desenrolo de novos sistemas de administracións de fármacos, 
entre outras aplicacións. Tamén se está  investigando a súa 
aplicación como nova terapia prometedora contra o cancro.  
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Riscos laborais na nanotecnoloxía 

Como nova tecnoloxía que se está aplicar no ámbito industrial e 
noutros sectores, os riscos laborais asociados coa fabricación e 
emprego de nanomateriais aínda son descoñecidos na súa 
totalidade. 

O estudo  dos riscos para a seguridade e 
saúde dunha substancia dependen da 
exposición e das propiedades do material 
(toxicidade, biopersistencia, etc.). Neste 
caso, a investigación dedicada ao 
coñecemento dos posibles riscos asociados 
a este tipo de tecnoloxía non vai paralela ao 
estudo das propiedades dos novos 
nanomateriais manufacturados. Ademais, a 
utilización extensa e diversificada dos 
mesmos nos procesos industriais fan difícil estimar o número de 
persoas traballadoras expostas aos nanomateriais. Polo tanto, non 
se coñecen ben os seus efectos sobre a seguridade e saúde das 
persoas traballadoras nin sobre os consumidores e o medio 
ambiente a medio-longo prazo, cando xa existen no mercado 
produtos que conteñen nanomateriais. Por outro lado, existe unha 
ausencia de disposicións lexislativas claras e concretas en relación 
a todo o ciclo de vida dos nanomateriais e sobre os seus efectos.  

Na actualidade, algúns gobernos e 
asociacións privadas de 
nanotecnoloxía están levando a cabo 
estudos e investigacións para avaliar 
os efectos potenciais dos 
nanomateriais na seguridade e 
saúde das persoas e no medio 
ambiente e poder realizar 
clasificacións dos perigos e 

determinar as súas consecuencias normativas. Sen embargo, as 
publicacións sobre os posibles efectos e perigos no posto de 
traballo da nanotectonoloxía seguen sendo insuficientes. A pesar 
de que esta tecnoloxía emerxente mostra un crecemento 
imparable, non vai equilibrado co desenvolvemento dunha cultura 
preventiva específica nesta materia.  

Entre tanto, as propiedades tan extraordinarias que presentan as 
nanopartículas radican no seu tamaño e na súa elevada área 
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superficial, o que supón, xunto con outros factores, a aparición do 
risco de toxicidade e combustión. 

• Risco de toxicidade: Se as partículas ou fibras 
convencionais, é dicir, de escala non nanométrica, poden 
implicar toxicidade para a saúde das persoas, os 
nanomateriais do mesmo material poden ser igual ou máis 
prexudiciais que estes. As súas propiedades (tamaño, 
superficie, composición química, forma ou carga) teñen 
unha influencia importante sobre as propiedades 
toxicolóxicas. 

As vías de entrada das nanopartículas no organismo na súa 
manipulación no lugar de traballo soe ser a vía respiratoria, 
sobre todo no caso dun material pouco soluble, aínda que 
tamén pode darse por vía dérmica ou por inxestión. 

Dependendo do seu tamaño, forma e composición química, 
as nanopartículas inhaladas poden penetrar e depositarse 
nas diferentes áreas do aparato respiratorio, podendo 
producir inflamación ou danos no tecido pulmonar, fibrose 
ou xeración de tumores. Ademais dos pulmóns, tamén se 
determinou que poden alcanzar outros órganos e tecidos 
(fígado, cadrís, corazón...) ou incluso chegar ao cerebro 
producindo danos nas células neuronais. Estes resultados 
obtivéronse mediante probas experimentais en animais, 
non existindo aínda información suficiente para identificar 
con maior exactitude cales son os factores de risco e as 
consecuencias para a saúde humana da inhalación de este 
tipo de materiais. 

 

En relación á exposición dérmica, aínda que non se 
describiron efectos específicos para a saúde destas 
partículas ultrafinas a través desta vía, algúns estudos 
suxiren que estas poden penetrar a través dos folículos 
pilosos e penetrar a través da pel. De feito, dado que a 
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penetración directa a través da pel identificouse para 
partículas cun diámetro de 1.000 nm, é razoable pensar 
que as nanopartículas poderían penetrar con maior 
facilidade.  

Os efectos relacionados coa inxestión de nanopartículas 
podería derivarse de malas prácticas hixiénicas no manexo 
dos nanomateriais ou da asimilación das partículas retidas 
nas vías respiratorias, aínda que tampouco existe nada 
detallado. 

Noutras investigacións realizadas mediante probas 
experimentais en células, obtívose que poden desencadear 
actividade bactericida pero de novo non existe  información 
suficiente para asegurar esta afirmación. 

O Comité Científico dos Riscos Sanitarios Emerxentes e 
Recentemente Identificados da Comisión Europea 
(SCENIHR-Scientific Committee on Emerging and Newly 
Identified Health Risks) determinou que aínda que existen 
riscos comprobados para a saúde asociados a varios 
nanomateriais manufacturados, non todos exercen 
necesariamente un efecto tóxico, e convén actuar “caso a 
caso” mentres se avanza máis nas investigacións. Agora 
comezan a realizarse numerosos estudos que permiten 
establecer diferenzas segundo o tipo de material 
empregado. 

• Risco de incendio e explosión: Nalgún tipo de 
nanopartículas (negro carbón) identificouse o risco de 
incendio (as nubes de po poden arden no seu contacto con 
superficies quentes por riba dos 500 ºC) e de explosión (as 
partículas dispersas forman mesturas explosivas no aire). 

Aínda que en xeral, as cantidades de nanomateriais que se 
fabrican e manipulan adoitan ser moi pequenas (na orde de 
gramos), polo que pode resultar improbable acadar as 
concentracións ambientais mínimas necesarias para que se 
presente o risco de explosión, en aras ao principio de 
prevención é aconsellable ter en conta as medidas 
preventivas necesarias.  

Medidas preventivas na nanotecnoloxía 

Aínda que existen numerosas incertezas sobre os riscos laborais 
asociados aos nanomateriais, os/as empresarios/as, xunto coas 
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persoas traballadoras, deben seguir unha actitude preventiva para 
a xestión dos posibles riscos laborais. 

 

As medidas de prevención fronte ás nanopartículas deben 
establecerse a partir da avaliación de riscos, tendo en conta a 
cantidade de materia, se se trata de po seco ou non, o nivel de 
contención, o tempo de exposición e a tendencia a aglomerarse. 
Na maioría dos casos estas medidas asimilaranse ás que se 
empregarían para o control da exposición a aerosois. Aínda que 
estas medidas de control non foron o suficientemente estudadas 
para as nanopartículas, os poucos datos obtidos indican que 
deberían ser efectivos sobre estes materiais. 

No caso da aplicación ás nanopartículas das medidas de 
prevención de explosión adoptadas a pos finos e ultrafinos 
convencionais (por exemplo, ATEX) non ofrece garantías 
suficientes. Nos pos convencionais, a gravidade de explosión é 
maior canto menor o tamaño do partícula, pero este resultado non 
pode extrapolarse ás nanopartículas polos cambios que 
experimentan nas súas propiedades.  

O Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 
centra a  acción preventiva fronte aos riscos laborais derivados das 
nanopartículas en medidas de tipo técnico, organizativo e de 
proteccións persoais.  

� Medidas técnicas 

Estas medidas son aplicables a traballos con nanomateriais en fase 
líquida durante as operacións de transvase, mesturas ou nas que 
teñen lugar axitación elevada, a xeración de partículas mediante 
corrente de gas, manexo de po con nanoestrutura, mantementos 
de equipos e procesos de fabricación de nanomateriais ou a 
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limpeza de sistemas de extracción empregados na súa 
manipulación. 

Entre este tipo de medidas encontramos as seguintes: 

� Substitución das substancias, 
procesos (prioridade do proceso 
húmido fronte ao seco) e equipos 
(substitución de equipos antigos 
ou obsoletos). 

� Dispoñer de instalacións seguras. 

� Illamento ou pechamento do 
proceso para evitar emisións de 
nanopartículas. As operacións de 
risco deberán realizarse en circuíto 
pechado e de non ser posible, en locais pechados ou 
equipados con sistemas de ventilación localizada (ver 
seguinte medida). No caso de que o proceso xere moita 
contaminación que non sexa controlable, illarase ás persoas 
traballadoras, que empregarán sistemas de control remoto 
para conducir o proceso.  

� Ventilación xeral por dilución para controlar o nivel de 
contaminación ambiental de nanopartículas ou realizar a 
extracción localizada do contaminante, no caso de non 
poder traballar en circuíto pechado, evitando a súa 
propagación no ambiente de traballo e evitar a exposición 
dos traballadores e traballadoras. As especificacións e 
calidade dos sistemas de extracción deben ser similares aos 
empregados para gases, vapores e aerosois. As operacións 
de limpeza realizaranse mediante aspiración. 

� Recirculación e filtración do aire ou a súa descarga ao 
exterior. 

� Establecer medidas fronte aos riscos de incendio e 
explosión na súa manipulación e almacenamento: 

� Dispoñer de instalacións eléctricas antiexplosivas e 
equipos eléctricos protexidos fronte ao po e incluso, en 
certos casos, que sexan estancos para vapores. 

� Seleccionar coidadosamente os equipos contra 
incendios, elixindo os que mellor se adapten á loita 
contra este tipo de lume. 
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� Se é posible, obter, manipular e almacenar os 
nanomateriais nun medio líquido. 

� Manipular e almacenar os nanomateriais en atmosferas 
controladas. 

� Envolver os nanomateriais nunha capa protectora 
constituída por sales ou diferentes polímeros que poidan 
eliminarse rapidamente antes do emprego do produto. 

� Medidas organizativas 

Levar a cabo prácticas de traballo seguras que poidan axudar a 
minimizar a exposición aos nanomateriais: 

� Non gardar ou consumir comida e bebidas 
no posto de traballo.  

� Non aplicar cosméticos nos lugares onde se 
manipulen, usen ou almacenen 
nanomateriais. 

� Dispoñer de lavabos para lavar as mans e 
concienciar ás persoas traballadoras para 
que as laven antes de comer ou ao 
abandonar o posto de traballo. 

� Facilitar duchas e o cambio de roupa para previr a 
contaminación a outras áreas de traballo. 

� Quitarse a roupa de protección ou batas para acceder a 
outras áreas de traballo alleas ao contacto coas 
nanopartículas, como administración, sala de relax, etc. 

� Evitar tocarse a cara ou outras partes do corpo expostas 
cos dedos contaminados. 

� Limpar a área de traballo como mínimo ao final da xornada 
laboral empregando sistemas de aspiración dotados de 
filtros HEPA e sistemas de varrido húmidos. 

� Proteccións persoais 

Outras das medidas preventivas a ter en conta na manipulación de 
nanomateriais é usar equipos de protección persoal (EPI), como 
luvas, máscaras e roupa de traballo, que poden axudar a evitar a 
potencial transferencia de nanopartículas por vía respiratoria, 
dérmica ou por inxestión. 
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Aínda que se se aplican adecuadamente as medidas técnicas 
anteriores pode parecer que non sexan necesarias empregar 
proteccións respiratorias, o seu uso debe basearse nos resultados 
da avaliación de riscos.  

Non debe esquecerse que toda persoa traballadora debe 
recibir INFORMACIÓN e unha FORMACIÓN TEÓRICA E 
PRÁCTICA en materia de prevención de riscos laborais 
sobre as funcións que vai a desenvolver e os equipos e 
tecnoloxías que vai empregar. 

Para máis información consultar 

- NTP 797: Riesgos asociados a la nanotecnología do Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

- NTP 877: Evaluación del riesgo de exposición a nanopartículas 
mediante el uso de metodologías simplificadas do Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

- Implicación e Influencia de las Nanotecnologías y los 
Nanomateriales en Prevención de Riesgos Laborales (2013) do 
Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, onde 
se realiza unha análise do impacto da nanotecnoloxía dende o 
punto de vista da PRL e se identifican distintas metodoloxías 
para a avaliación dos riscos á exposición a nanopartículas. 

- E-fact 72: Tools for the management of nanomaterials in the 
workplace and prevention measures (2013) da Axencia 
Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo (EU-OSHA), 
onde se recolle unha relación de guías e ferramentas útiles e 
informativas deseñadas para o control dos riscos derivados da 
exposición a nanopartículas e unha comparativa entre as 
mesmas, co fin de facilitar a avaliación de riscos laborais.  

- E-fact 73: Nanomaterials in the healthcare sector: 
occupational risks and prevention (2013) da Axencia Europea 
para a Seguridade e Saúde no Traballo (EU-OSHA), sobre 
riscos laborais e prevención fronte aos nanomateriais no 
sector de saúde. 

- E-fact 74: Nanomaterials in maintenance work: occupational 
risks and prevention (2013) da Axencia Europea para a 
Seguridade e Saúde no Traballo (EU-OSHA), sobre riscos 
laborais e prevención fronte aos nanomateriais nas 
actividades de mantemento. 
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3.2. PROFESIÓNS TECNOLÓXICAS OU DIXITAIS 

 

O avance tecnolóxico e o impulso de Internet, as redes sociais e as 
TIC en xeral, ademais do transvase dos modelos tradicionais de 
negocio cara o mundo dixital, propiciou a aparición de novas 
pautas de traballo e a proliferación de ocupacións novas e 
emerxentes, as coñecidas como profesións tecnolóxicas ou 
dixitais.  

Cada vez son máis os/as profesionais que se dedican a este ámbito 
de traballo como consecuencia da revolución das novas tecnoloxías 
e o mundo de Internet. Os perfís profesionais máis demandados 
son os relacionados coa creación, xestión e dinamización de 
contidos multimedia e dixitais, tales como: 

• Programador/a web: profesional encargado/a de crear e 
publicar aplicacións web a partir dun deseño técnico dado 
(páxinas web, weblogs, tendas online…) e realizar a súa 
instalación e verificación. 

• Desenrolador/a de aplicacións e xogos multimedia: 
responsable de crear aplicacións con contidos dixitais 
multimedia para webs, dispositivos móbiles, videoxogos ou 
para outras ferramentas dixitais e realizar a súa instalación 
e verificación. 

• Deseñador/a web, dixital 
ou multimedia: profesional 
encargado/a do deseño de 
páxinas web ou doutras 
ferramentas dixitais ou 
soportes audiovisuais, como 
CDs, DVDs, Apps, e-books, 
videoxogos, etc.  
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• Social media manager: responsable de deseñar a 
estratexia para lograr a presenza da empresa ou institución 
nas redes sociais. 

• Especialista en analítica web: profesional que mide e 
analiza cada un dos parámetros dunha páxina web ou das 
redes sociais, interpreta os resultados e realiza melloras 
para o posicionamento e visibilidade da web nos buscadores 
e/ou dos perfís da empresa nas redes sociais. Dentro deste 
perfil pódense encontrar perfís máis específicos, como o/a 
analista SEO, especialista en posicionamento online, ou 
o/a especialista en SEM, responsable da optimización 
deste posicionamento. 

• Especialista en reputación online: responsable de 
xestionar a reputación das empresas ou marcas en 
Internet.  

• Editor/a de contidos dixitais ou content manager: 
profesional que elabora e prepara contidos dixitais para 
blogs, webs, redes sociais ou outras ferramentas dixitais.  

• Community manager ou 
xestor/a de comunidades web: 
responsable da xestión e 
dinamización dos perfís das 
empresas e institucións nas redes 
sociais. Representa un perfil 
multifuncional, con funcións que 
poden ir dende a dinamización das 
redes, interactuando e 
comunicándose coa comunidade, ata a realización dunha 
maior variedade de tarefas, algunhas efectuadas polas 
profesións relacionadas nos parágrafos anteriores, coa 
finalidade de asegurar a presenza día a día da empresa ou 
institución nas redes sociais (planificación, deseño de 
estratexias e implementación, elaboración de contido, 
aseguramento do posicionamento e reputación online nas 
redes, etc.).  

• Especialista en marketing online ou dixital: profesional 
encargado/a de deseñar e implementar o plan de marketing 
online da empresa e deseñar as campañas web e contidos 
publicitarios que se empregarán para a súa distribución 
online.  
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• Xestor/a de e-commerce: 
responsable de deseñar e 
executar o plan de ventas online 
ou comercio electrónico dunha 
empresa, posicionando os seus 
produtos ou servizos no portal e-commerce, xestionar a súa 
usabilidade e realizar o seguimento (captación, 
fidelización…) e análise das visitas á web. 

• Outras profesións dixitais: periodista dixital, especialista 
en gamificación, especialista en e-business, content 
curator, etc.  

Riscos laborais das profesións tecnolóxicas ou dixitais 

Aínda que parece que este tipo de profesionais non están 
expostos/as a lesións e que a súa actividade parece inofensiva, 
non existe dúbida que tamén presenta riscos laborais que 
repercuten na súa saúde. 

En xeral non existe unha concienciación sobre cales son os riscos 
laborais aos que están sometidos este tipo de profesionais, xa que 
se trata de ocupacións que ata hai pouco non existían ou non 
estaban en auxe. 

Ademais dos riscos laborais 
asociados ao lugar de traballo, 
como por exemplo, caídas, 
golpes, cortes, atrapamentos, 
disconfort ambiental, contactos 
eléctricos, incendio, etc., os 
principais factores de risco para 
a saúde destes/as profesionais 
atópanse nos equipos e 

ferramentas de traballo que empregan, o tipo de proxectos dixitais 
que desenrolan e o estilo de vida laboral que levan.  

Sexa como persoa traballadora por conta allea ou por conta propia 
como autónomo/a ou freelance, que desenrola o seu traballo 
nunha oficina ou mediante o teletraballo no seu domicilio 
particular, este tipo de profesionais empregan distintas 
ferramentas TIC para xestionar a súa actividade (ordenador, 
tablet, smartphone, conexión a Internet, impresora, etc.). 
Ademais, o seu traballo centrase no desenrolo de proxectos cun 
importante nivel de esixencia (coñecementos e habilidades 
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específicas, cumprimento de obxectivos, ritmos de traballo 
elevados, cumprimento de prazos,…). E son o tipo de riscos 
laborais asociados ás peculiaridades do traballo destas profesións 
os que queremos destacar nesta guía. 

� Riscos asociados ás pantallas de visualización de 
datos: 

O inconveniente destas profesións 
dende o punto de vista da 
prevención de riscos laborais 
descansa sobre todo no tempo que 
pasan durante a maior parte da 
súa xornada laboral diante dun 
ordenador e outros dispositivos 
electrónicos. Incluso nalgúns 
postos, o/a profesional traballa con 
dúas ou máis pantallas ao mesmo 
tempo.  

Como se recolle no anexo desta guía, sobre os riscos laborais e 
medidas preventivas asociados ás pantallas de visualización de 
datos (PVD) e no capítulo 3.3. sobre o emprego dos novos 
dispositivos electrónicos (ordenador portátil, tablet, smartphone…), 
as persoas traballadoras de profesións tecnolóxicas están expostas 
por un lado, a problemas físicos asociados ao traballo con estas 
ferramentas, tales como trastornos musculoesqueléticos (por 
posturas forzadas ou incorrectas no posto, movementos repetitivos 
ou por mobiliario inadecuado ou en disposición incorrecta, etc.), 
fatiga visual e problemas endócrinos ou cardiovasculares por 
hábitos sedentarios, e por outro lado, vense afectadas por factores 
psicosociais, constituíndo os principais problemas para a saúde 
laboral destes/as profesionais. Os factores psicolóxicos asociados 
ao emprego das PVD tamén están moi relacionados co tipo de 
traballo que se realiza nestes postos, como se describe no punto 
seguinte.  

Como principais doenzas 
osteomusculares que afectan a estas 
persoas traballadoras, destacan, por 
exemplo, o síndrome do túnel 
carpiano como consecuencia do uso 
continuo do rato do ordenador, ata 
novas doenzas físicas producidas 

como consecuencia da sobrecarga ás que se ven sometidas as 
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articulacións co emprego dos teclados móbiles e táctiles dos novos 
dispositivos electrónicos de traballo.  

� Riscos asociados ás tarefas no posto: 

As tarefas realizadas nas profesións 
tecnolóxicas ou dixitais están 
relacionadas coa creación, xestión e 
dinamización de contidos dixitais, 
empregando programas informáticos 
e outras tecnoloxías que requiren dun 
alto coñecemento, innovación e 
concentración mental, ademais do 
emprego de Internet.  

Ademais, o seu traballo está ligado a proxectos que esixen un alto 
grado de atención e dedicación, presentándose ritmos de traballo 
elevados para o cumprimento de prazos e da calidade dos 
produtos elaborados. 

Estes factores expoñen á persoa traballadora a situacións de 
esforzo intelectual ou mental, sobrecarga de traballo, a continua 
necesidade de adaptación ás novas ferramentas tecnolóxicas e un 
novo risco laboral, o que se coñece como estrés tecnolóxico ou 
tecnoestrés, cada vez máis frecuente e que pode resultar 
perigoso para a saúde mental destes/as profesionais. 

O tecnoestrés, xerado pola dependencia 
aos dispositivos electrónicos e unha 
permanente necesidade de estar 
conectado/a, acaba por afectar á 
capacidade de concentración destas 
persoas, ao seu comportamento e 
estado mental, ao illamento e falta de 
comunicación interpersoal e dificulta o 
traballo en equipo. Ademais, nesta 
situación o traballo acaba interferindo 

na conciliación entre a vida laboral e persoal, non realizando 
descansos, producindo o distanciamento afectivo e social, 
descoidando as tarefas domésticas e diminuíndo o interese por 
actividades extra laborais.  

Deste modo, a adición a estar permanentemente conectado/a 
inflúe negativamente en aspectos da vida laboral, familiar e social 
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da persoa traballadora, presentándose malestares para a saúde 
como fatiga, insomnio, ansiedade e a medio-longo prazo 
enfermidades cardiovasculares. 

Medidas preventivas para as profesións tecnolóxicas 
ou dixitais 

Como profesionais que desenrolan a súa actividade empregando 
PVD e os novos dispositivos electrónicos, deberán seguirse as 
medidas preventivas recollidas no anexo desta guía, sobre os 
riscos laborais e medidas preventivas asociados ás PVD e no 
capítulo 3.3. sobre o emprego dos novos dispositivos electrónicos 
(ordenador portátil, tablet, smartphone…). 

Contar con condicións ambientais 
de iluminación e temperatura 
adecuadas no lugar de traballo son 
fundamentais para que a persoa 
traballadora realice as súas tarefas 
comodamente, sen perigos de 
caídas e golpes e coa máxima 
concentración. Aínda que os 
traballos nun posto de oficina non 
están sometidos a niveis de ruído superior a 80 dB(A) (nivel de 
ruído a partir do que aparecen danos no oído), para as tarefas que 
esixen maior concentración, como son as de programación e 
deseño realizadas por algúns destes/as profesionais, 
recoméndanse non expoñerse a niveis de ruído ambiental 
superiores a 55 dB(A), para evitar molestias ou perturbacións no 
traballo.  

Para evitar a fatiga visual e os riscos ergonómicos derivados de 
adoptar posturas forzadas ou incorrectas no posto, por realizar 
movementos repetitivos no emprego das PVD e dos novos 
dispositivos electrónicos ou por empregar mobiliario inadecuado ou 
dispoñer os elementos de traballo de forma incorrecta, o anexo da 
guía e o capítulo 3.3. recollen cal debe ser a postura correcta que 
ten que adoptar a persoa traballadora, as medidas mínimas 
esixidas para o mobiliario e o equipo electrónico de traballo 
(pantalla do ordenador, teclado, rato), así como unha serie de 
recomendacións para o seu uso correcto. 

No relacionado cos riscos psicosociais aos que están expostos 
estes/as profesionais, é necesaria unha boa organización das 
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tarefas, tempos de traballo e descansos para o cumprimento dos 
obxectivos e prazos establecidos nos proxectos que deben realizar 
e evitar a sobrecarga mental.  

Para o control do tecnoestrés debe 
eliminarse ou reducirse a 
dependencia aos dispositivos 
electrónicos. Aínda que o seu uso é 
fundamental para o 
desenvolvemento do seu traballo, 
hai que utilizalos nas tarefas 
estritamente necesarias e sempre 
que sexa posible, dentro da 
xornada laboral, establecéndose límites aos tempos de conexión e 
realizar descansos para desconectarse. Débese posibilitar a 
comunicación e as relacións de cooperación entre os/as 
traballadores/as para evitar o illamento e concienciar sobre a 
separación entre a vida laboral e a persoal.  

Non debe esquecerse que toda persoa traballadora debe 
recibir INFORMACIÓN e unha FORMACIÓN TEÓRICA E 
PRÁCTICA en materia de prevención de riscos laborais 
sobre as funcións que vai a desenvolver e os equipos e 
tecnoloxías que vai empregar. 

 

Nota: En caso de que estes profesionais realicen a súa actividade 
baixo a modalidade de teletraballo ou como persoa autónoma ou 
freelance, consultar tamén os riscos laborais e medidas 
preventivas recollidas para estas situacións nos capítulos 5.1 e 
5.2. 

 

 

 

 

 

 



 NOVAS OCUPACIÓNS E TAREFAS EMERXENTES:  
GUÍA DE MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 
 

 
27 

3.3. NOVOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 

A tecnoloxía dixital non transformou soamente o mercado laboral 
coa demanda de ocupacións novas e emerxentes, senón que 
tamén afectou ás ferramentas de traballo e á forma de traballar de 
todo tipo de empresas e para calquera tipo de actividade, a través 
do impulso dos novos dispositivos electrónicos móbiles no entorno 
laboral (ordenador portátil, PDA, smartphone, notebook, tablet…), 
presentes en practicamente a totalidade dos sectores económicos 
e tamén na vida cotiá das persoas.  

Unha proporción importante de traballadores e traballadoras 
desempeñan as súas funcións en interacción directa con estas 
ferramentas (xerentes, traballadores/as de oficina, 
enquisadores/as, comerciais, camareiros/as, periodistas, 
repartidores/as, etc.). As súas vantaxes son innegables pero 
tamén é importante ter en conta os riscos laborais novos e 
emerxentes asociados a elas e que pasan inadvertidos polas 
empresas e as persoas traballadoras porque son menos 
destacados ou evidentes.  

     

As empresas e os traballadores e traballadoras no son conscientes 
dos riscos para a saúde xerados polos novos dispositivos 
electrónicos móbiles, hoxe en día tan de moda, se se usan de 
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forma abusiva e inadecuada e que poden asociarse a numerosas 
enfermidades e lesións. 

Aínda que existen informes, guías, directrices, así como unha 
normativa concreta (Real Decreto 488/1997, do 14 de abril), onde 
se identifican os riscos laborais e medidas preventivas asociados á 
exposición ás pantallas de visualización de datos (PVD), estas fan 
referencia principalmente ás PVD convencionais, os ordenadores 
de sobremesa, cando hoxe en día os dispositivos electrónicos 
móbiles son empregados polos traballadores e traballadoras 
habitualmente e durante unha parte relevante do seu traballo 
diario. 

Riscos laborais dos novos dispositivos electrónicos  

O emprego intensivo e inadecuado dos novos dispositivos 
electrónicos leva asociado riscos que en moitos casos coinciden cos 
identificados no emprego dun ordenador de sobremesa, pero 
tamén a introdución de novos riscos, tanto ergonómicos e 
psicosociais, como de seguridade (caídas, golpes, accidentes de 
tráfico…). 

� Riscos derivados do seu carácter móbil: 

Unha das características dos novos dispositivos electrónicos é o 
seu carácter móbil, é dicir, que poden ser utilizados en calquera 
momento e lugar. Polo tanto, o seu uso no ámbito laboral leva a 
que poidan ser empregados en calquera escenario, xa sexa no seu 
posto (oficina ou domicilio, no caso de teletraballar), como fora del 
(pola rúa, en medios de transporte, en instalacións de clientes, 
cafeterías, hoteis, etc.), o que supón ter que improvisar o lugar de 
traballo, propiciando a adopción de posturas forzadas ou 
incorrectas; unha maior exposición a distraccións ou sobrecarga 
muscular por ter que transportar, por exemplo, o ordenador 
portátil durante os desprazamentos de longo recorrido. Neste 
último caso, a carga é localizada na zona do corpo que soporta o 
peso, sobre todo no ombro se se emprega unha bolsa bandoleira 
ou nas extremidades superiores e cervicais no caso de utilizar un 
maletín.  
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O emprego destas ferramentas mentres se camiña pola oficina ou 
pola rúa, moi habitual de ver, leva asociado riscos de caídas, 
choques e golpes co mobiliario do posto de traballo, obstáculos no 
chan, tropezos con outras persoas, atropelos, etc. Ademais, o seu 
manexo en outros escenarios fora do centro de traballo fai que 
factores como iluminación, temperatura e ruído sexan difíciles de 
controlar, producindo o malestar da persoa traballadora. 

A súa portabilidade fai tamén que estes dispositivos de traballo 
poidan ser empregados fora da xornada laboral, o que tamén ten 
connotacións negativas para os traballadores e traballadoras (non 
conciliación da vida laboral e familiar, carga mental, carga física…) 

A estes riscos hai que engadirlles 
tamén os accidentes de tráfico 
polo uso indebido destes 
dispositivos, sobre todo o teléfono 
móbil. O seu emprego mentres se 
conduce un vehículo produce 
continuas distraccións que fan 
perder a concentración necesaria 
para unha condución segura. 

� Riscos que comportan as características intrínsecas 
dos propios dispositivos: 

Se ben o uso dos novos dispositivos electrónicos parecen outorgar 
comodidade para a persoa traballadora (pequeno tamaño, 
portabilidade, menor peso, flexibilidade…), os grandes 
inconvenientes dende o punto de vista da prevención de riscos 
laborais destas ferramentas son os riscos ergonómicos e 
psicosociais que levan asociados polo seu emprego abusivo e 
incorrecto.  

 



 NOVAS OCUPACIÓNS E TAREFAS EMERXENTES:  
GUÍA DE MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 

 

 
30 

Trastornos osteomusculares 

Un dos grandes problemas do uso 
das PVD son os trastornos 
musculoesqueléticos que provocan. 
Posturas inadecuadas derivadas dos 
malos hábitos do traballador ou 
traballadora ao sentarse ou posturas 
forzadas no posto pola súa 
mobilidade reducida, mobiliario ou 
equipos de traballo inadecuados ou a 
súa mala disposición (mesas e 
cadeiras de dimensións non adecuadas; PVD de tamaño 
inadecuado, non regulable en altura ou mal regulada, equipos con 
localización inadecuada) producen lesións osteomusculares na 
persoa e outros malestares, como dor de cabeza, mareos, 
adormecemento de membros superiores e inferiores, etc.  

Estes problemas vense agravados no caso dos novos dispositivos 
electrónicos. 

Hai anos, o uso intensivo e repetitivo da roda de desprazamento 
do rato do ordenador ou do teclado destacaban como lesións 
osteomusculares o síndrome do túnel carpiano no pulso do brazo 
ou outra doenza como o cóbado do tenista, como consecuencia de 
manter unha posición erguida do pulso cara arriba.  

Cos novos dispositivos electrónicos (ordenador portátil, 
smartphone, tablet…) existen máis complicacións. O  emprego do 
pequeno teclado ou o seu rato táctil ou a integración destes no 
dispositivo agrava os problemas, ademais de traer outros. As 
persoas usuarias que abusan destes dispositivos sobrecargáselles 
a base do polgar, o que se coñece como polgar de Blackberry. 
Tamén no emprego do dedo índice está cobrando importancia este 
malestar. De prolongarse esta doenza, pode producirse unha 
artrose, un desgaste en ambos dedos.  
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Outro dos problemas do emprego do teclado táctil está na súa falta 
de retroalimentación táctil, é dicir, non ofrecer resistencia cando se 
preme cos dedos na pantalla, o que supón que a persoa usuaria 
pode exercer unha forza oito veces maior que nun teclado 
tradicional, podendo forzar excesivamente o pulso. Tamén o 
telefono móbil facilita o seu uso mentres se realizan outras tarefas, 
o que leva ao risco de suxeitar o dispositivo entre a cara e o 
ombro, provocando malas posturas corporais. 

Como se recolle no punto 
anterior de riscos derivados do 
carácter móbil destas 
ferramentas, ao  poder traballar 
en calquera lugar, o emprego de 
forma continúa destes 
dispositivos en lugares 
improvisados tamén favorece a 
adopción de posturas 
incorrectas do corpo. Por outro 

lado, o deseño integral da pantalla e o teclado nestes dispositivos 
non permite axustalos de forma adecuada á distancia da persoa 
usuaria e a altura dos seus ollos, obrigando á persoa traballadora a 
realizar unha flexión excesiva do pescozo, mans e pulsos. De feito, 
o uso do smartphone e o tablet difundiron unha doenza que afecta 
ao pescozo, o que os médicos denominan pescozo de texto, que 
afecta ás persoas que pasan moito tempo na mesma postura 
inclinadas sobre os dispositivos móbiles para o seu manexo. Esta 
doenza no pescozo pode provocar dolores musculares, rixidez de 
pescozo e ata xaquecas. 

Finalmente, a ausencia de pausas e descansos nas tarefas 
monótonas, repetitivas ou con carga de traballo en posturas fixas, 
pode orixinar fatiga postural. 
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Fatiga visual ou estrés visual 

Os cegamentos ou reflexos sobre a pantalla destes dispositivos 
electrónicos; a regulación incorrecta do contraste, brillo e tamaño 
dos caracteres da pantalla ou a regulación inadecuada en altura e 
distancia da pantalla aos ollos da persoa usuaria, leva a unha 
fatiga visual do traballador ou traballadora tras largas exposicións 
á mesma (dor ou irritación de ollos, lagrimexada, trastorno de 
visión, dor de cabeza, etc.).  

Contar cunha luz inadecuada durante o seu manexo ou manter a 
mirada fixa sobre a pantalla durante un tempo longo tamén 
contribúe a resecar os ollos e padecer fatiga visual. 

Exposición a radiacións e contactos térmicos 

No emprego destes dispositivos 
electrónicos pódese estar exposto/a 
aos campos electromagnéticos 
producidos polos sistemas de 
telefonía móbil, redes sen fíos 
(WiFi), pantallas, etc.  

As ondas de radio que emiten os 
teléfonos móbiles poden provocar 
doenzas se se manteñen preto da 
cabeza durante un tempo prolongado (dor de cabeza, mareos, 
alteracións do sistema nervioso). Nalgún caso tamén se fala de 
producir tumores cerebrais, aínda que non existe evidencia 
científica sobre isto. 

En canto aos riscos para a saúde derivados das radiacións 
procedentes da WiFi, aínda non existen consensos científicos 
suficientes que afirmen os efectos derivados dos mesmos a longo 
prazo. Trátanse tamén de conexións a través de ondas de radio e 
as súas emisións están por debaixo dos límites que se consideran 
seguros.  

No caso das pantallas do ordenador portátil, as pantallas planas 
destes non emiten o mesmo nivel de radiacións que as antigas 
pantallas CRT dos ordenadores de sobremesa, polo que os niveis 
de radiación son baixos. Sen embargo, si é preocupante a 
radiación térmica que desprende este equipo ou outros dispositivos 
electrónicos. A colocación de, por exemplo, o ordenador portátil 
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sobre as pernas ou no regazo transmite calor á persoa usuaria, 
podendo afectar ao seu sistema circulatorio ou capacidade 
reprodutora.  

Carga mental e psicosocial 

A parte do estrés asociado a factores relacionados co posto 
laboral, como sobrecarga de traballo, inadaptación ao posto e 
métodos de traballo, conflitos sociais ou características individuais 
da persoa traballadora, do emprego dos novos dispositivos 
electrónicos se deriva o que se coñece como estrés tecnolóxico 
ou tecnoestrés. 

Este malestar prodúcese pola falta de adaptación da persoa 
usuaria a estes novos dispositivos de traballo (falta de destreza ou 
habilidades no seu manexo) ou pola dependencia xerada polos 
mesmos, afectando ao seu comportamento e estado mental, 
producindo ansiedade, fatiga e adicción e a medio-longo prazo 
enfermidades cardiovasculares. 

    

Estes problemas agrávanse cando o seu uso se estende máis alá 
da xornada laboral ou fora dela, xa sexa por requirimento da 
empresa ou por iniciativa propia (noites, fins de semana, 
vacacións…). Nesta situación existe a dificultade de desconectar, 
incrementándose a exposición e posible adición ao emprego destes 
dispositivos electrónicos e dificultando a conciliación da vida 
laboral da familiar e de ocio.  

Medidas preventivas para os novos dispositivos 
electrónicos  

Control dos riscos derivados do seu carácter móbil 

Como consecuencia de que os novos dispositivos electrónicos 
poden ser utilizados en calquera escenario, hai que ser precavidos 
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no seu manexo, intentando adoptar posturas correctas para evitar 
esforzos innecesarios e estar atentos mentres se utilizan.  

Non manexar o ordenador portátil e 
o tablet mentres se camiña, xa que 
provoca distraccións con resultados 
perigosos (caídas, choques, 
atropelos). No caso doutros 
dispositivos como o smarthpone ou 
a PDA, se se utilizan mentres se 
camiña utilizalos prestando moita 
atención a todo o do redor (chan, 
xente, vehículos, semáforos e pasos de cebra…). De ningún modo 
empregar estes dispositivos electrónicos mentres se conduce un 
vehículo. Se é necesario empregar o teléfono móbil para facer ou 
recibir unha chamada mentres se conduce, utilizar sistemas de 
mans libres homologados.  

Cando se utilizan nun medio de transporte (tren, avión, autobús, 
etc.), o plano de traballo ten que ter liberdade de movementos. 
Por exemplo, asentos amplos, con mesas adxuntas onde apoiar o 
aparato e repousapés, buscando a comodidade da persoa usuaria. 

O seu emprego en calquera 
momento e lugar tamén 
complica que factores como a 
iluminación, temperatura ou 
ruído sexan difíciles de 
controlar cando os 
dispositivos electrónicos son 
empregados fora do centro de 
traballo. Sen embargo, 

manexalos en condicións ambientais óptimas é fundamental para 
evitar o malestar da persoa usuaria e que inflúen no 
desenvolvemento das tarefas. No caso de utilizalos na oficina ou 
existindo a posibilidade de controlar estes factores noutro lugar, 
débense ter en conta as condicións ambientais recomendadas no 
anexo desta guía para o uso das PVD máis tradicionais. 

No caso de ter que desprazarse a outro lugar cargando cun 
ordenador portátil, é recomendable transportalo mediante unha 
maleta con rodas, sobre todo se o equipo e material 
complementario é moi pesado, ou mediante unha mochila, de 
modo que permite reducir a presión sobre os brazos e distribuír o 
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peso uniformemente sobre o corpo. No caso de empregar un bolso 
tipo bandoleira ou transportalo mediante un maletín coa man, 
procurar cambialo de brazo de forma periódica para non 
sobrecargar o mesmo lado do corpo. 

Xestión  das posturas forzadas 

No caso de empregar os dispositivos para 
traballar nunha oficina ou no domicilio 
particular, seguir as medidas recomendadas 
para a mesa e cadeira de traballo e a súa 
correcta disposición para evitar malas 
posturas, que se recollen no anexo da guía.  

Colocarse nunha posición adecuada para o 
manexo destas ferramentas, coas costas 
rectas e apoiadas nun respaldo, sen cruzar as 
pernas e evitando xiros bruscos da cabeza 
(ángulo de xiro inferior a 35º).  

No caso do ordenador portátil, débese traballar coa cabeza fronte 
á pantalla e manter os brazos e antebrazos formando 90º sobre a 
mesa de traballo e ter as mans aliñadas cos antebrazos. Isto 
tamén é recomendable, dentro do posible, para o uso de outros 
dispositivos electrónicos, como o tablet.  

No anexo recollese tamén o tamaño e resolución mínima 
necesaria para a pantalla plana do ordenador portátil. Como a súa 
pantalla non é regulable en altura, recomendase empregar un 
soporte para elevar o equipo á altura desexada e utilizar un 
teclado e rato independente conectado ao ordenador portátil. 
Deste modo, o ordenador portátil adquire unha aparencia similar a 
un equipo convencional e pode regularse a altura e distancia da 
pantalla respecto aos ollos e a altura e disposición do teclado (ver 
recomendacións de altura e distancia no anexo da guía).  
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Para o manexo das pantallas táctiles dalgún destes dispositivos 
(smartphone, tablet…), recoméndase apoialos nunha superficie 
plana para o seu manexo e aínda que o xesto para a súa 
utilización non require excesiva forza, compre non dobrar 
excesivamente o pulso do brazo nin realizar movementos 
demasiado rápidos ou repetitivos para evitar lesións ou molestias. 
Cómpre alternar os dedos ao teclear para evitar abusar dos 
polgares e do dedo índice no seu movemento sobre a pantalla.  

No uso do smartphone para as chamadas, sostelo correctamente 
coas mans, cos pulsos rectos e relaxados e sen depositalo entre o 
ombro e a cara para evitar posturas incómodas e forzadas. 
Empregar dispositivos de mans libres se fose necesario. 

Como con calquera traballo con 
PVD, deben facerse pausas 
periódicas no seu uso, cambiando 
de postura para aliviar a tensión 
provocada polo estatismo postural 
diante do dispositivo, dando algúns 
paseos na habitación, facer 
estiramentos de pescozo, brazos e 
pernas, así como de dedos, etc.  

Control da fatiga visual 

Contar cunha luz adecuada durante o seu manexo, apartar a 
mirada da pantalla cada pouco tempo, evitar a exposición dos ollos 
a correntes de aire ou aumentar a frecuencia de pestanexos para 
manter os ollos hidratados e máis protexidos, permiten previr a 
fatiga visual. 

Recomendase realizar pausas duns 10 ou 15 minutos cada 90 
minutos de traballo, ou de 10 minutos cada hora para tarefas que 
requiran dunha gran atención, para relaxar a vista e a mente, 
realizando por exemplo, outras tarefas que non requiran a PVD.  

Recomendase empregar pantallas con superficie mate e 
tratamento antirreflexos, mantelas limpas de po e sucidade e 
axustar a súa luminosidade e o contraste e brillos entre os 
caracteres e o fondo da pantalla. Os dispositivos electrónicos 
utilizaranse cunha boa disposición con respecto ás fontes de luz 
para evitar cegamentos. 
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Manexo das radiacións e contactos térmicos 

En canto á prevención contra os riscos para a 
saúde derivados das radiacións procedentes 
dos sistemas de telefonía móbil, redes 
inarámicas (WiFi), pantallas, etc., no uso do 
teléfono móbil recoméndase empregar 
dispositivos de mans libres, permitindo afastar 
o celular da cabeza.  

En canto as radiacións procedentes da WiFi ou 
das pantallas destes dispositivos, como non 

existen evidencias científicas concretas sobre os efectos derivados 
dos mesmos a longo prazo, os expertos recomendan tomar as 
mesmas precaucións que no caso dos teléfonos móbiles, afastando 
o máximo posible os dispositivos do corpo e non empregalos de 
forma abusiva durante períodos de tempo longos.  

Para evitar os problemas que poidan derivar da calor desprendida 
polo quecemento de, por exemplo, o ordenador portátil, non 
colocalo sobre as pernas ou o regazo e limpar o seu ventilador 
habitualmente, para que poida refrescalo sen problema. No caso 
de ter que usalo sobre as pernas, colocar entre estas e o equipo 
unha superficie dura e plana, para evitar a transmisión da calor, 
non obstruír o fluxo de aire e asegurar a estabilidade do ordenador 
portátil mentres se utiliza. 

Xestión da carga mental e psicosocial 

Para o control do tecnoestrés asociado ao emprego dos novos 
dispositivos electrónicos debe evitarse a súa dependencia aos 
mesmos, reducindo o seu uso ao estritamente necesario 
(realización de chamadas, tempo de navegación, envío de emails, 
acceso ao messenger ou ás redes sociais, etc.). 

Deberán establecerse tempos límite de uso, fomentar e 
concienciarse sobre a separación entre a vida laboral e a persoal, o 
seu uso adecuado e a necesidade de desconectarse. 

Ademais, atenderanse ás medias preventivas propostas para o 
control destes riscos no anexo da guía sobre o uso de PVD. 
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Non debe esquecerse que toda persoa traballadora debe 
recibir INFORMACIÓN e unha FORMACIÓN TEÓRICA E 
PRÁCTICA en materia de prevención de riscos laborais 
sobre as funcións que vai a desenvolver e os equipos e 
tecnoloxías que vai empregar. 
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4. RISCOS LABORAIS ASOCIADOS ÁS NOVAS CONDICIÓNS 
DE TRABALLO E MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR 

As maiores esixencias do mercado laboral, os recortes de cadros 
de persoal nas empresas ou a reestruturación da organización do 
traballo, tendencias que se foron intensificando nos últimos anos 
pola actual crise económica que atravesa Galicia e España, xunto 
coa redución dos salarios, o aumento da subcontratación externa e 
un incremento nas persoas traballadoras do medo ao despido, ao 
peche da empresa ou a aprobación dun ERE, teñen importantes 
efectos nas condicións de traballo para as persoas traballadoras, 
incidindo tamén no ámbito da seguridade e saúde laboral. 

 

Estes cambios fan aparecer riscos emerxentes que antes eran 
menos evidentes.  

A crise financeira pode levar tamén a que as empresas emprendan 
políticas de redución de custos e que pensen en recortar a xestión 
da prevención de riscos dentro da organización, considerándoo un 
gasto imprescindible. Tratase dunha idea errónea, que terá 
consecuencias negativas inmediatas para a empresa e os seus 
traballadores e traballadoras. 

Riscos laborais das novas condicións de traballo 

Ditos cambios supoñen inseguridade e desmotivación nos 
empregados e empregadas e maiores cargas de traballo, altas 
rotacións de persoal ou a realización de tarefas novas que antes se 
desenvolvían noutros postos pola redución de persoal, convertendo 
as ocupacións en multifuncionais e chegando ao desbordamento ou 
saturación do/a traballador/a.  
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Neste contexto os traballadores e 
traballadoras están suxeitos a 
numerosas presións de todo tipo que 
inciden directamente na súa 
seguridade e saúde laboral, o que fai 
imprescindible a adopción de medidas 
preventivas concretas para mitigar os 
efectos negativos que para a súa 
saúde poden xerar estas novas 
condicións de traballo.  

Ademais dos riscos físicos que poden implicar para a seguridade e 
saúde da persoa traballadora ter maior carga de traballo, realizar 
tarefas novas ou a inadecuada distribución de tarefas a persoas 
non cualificadas para realizalas (caídas, golpes, atrapamentos, 
trastornos osteomusculares pola carga física, etc.), estes factores, 
xunto a outros cambios nas condicións de traballo e a 
inestabilidade do mercado laboral, producen principalmente un 
aumento dos riscos psicosociais, representados neste caso pola 
fatiga, a ansiedade e o estrés e os malestares psicolóxicos 
derivados destes.  

A ansiedade é o medo ao descoñecido, a algo non concreto 
ou coñecido, unha situación que a persoa non pode 
controlar e ante a que se sente indefensa. 
 
O estrés laboral dáse cando existe un desequilibrio entre a 
capacidade de resposta da persoa traballadora e a demanda 
laboral, baixo unhas condicións de temor ao fracaso por non 
acadar as súas necesidades, expectativas ou aspiracións. 

As persoas son capaces de manexar a tensión a curto prazo, pero 
teñen dificultades en resistir unha exposición prolongada a unha 
presión intensa. Ademais, persoas diferentes poden reaccionar de 
maneira distinta a situacións similares.  

Unha exposición prolongada a un 
estrés laboral crónico pode reducir a 
eficacia no traballo e conducir ao 
síndrome de estar queimado 
(burnout), que leva a estar a 
desgusto, farto/a, desmotivado/a, 
sufocado/a e sen ilusión polo 
traballo e que se está a dar cada 
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vez con máis frecuencia. Os/As traballadores/as que o padecen 
experimentan a sensación de encontrarse esgotados/as 
emocionalmente, adoptan unha actitude cínica ou distante fronte 
ao traballo e teñen a sensación de ser ineficaces e de non facer 
ben as tarefas. 
 

Esta situación pode afectar a saúde física e/ou 
mental da persoa traballadora, dando lugar a 
problemas osteomusculares coma a trastornos 
psicosomáticos, tales como insomnio, mareos, 
dores de cabeza, alteracións cardiorrespiratorias ou 
gastrointestinais, úlceras, hipertensión, etc; ou 
psicopatolóxicos como ansiedade, obsesión, 
sensibilidade interpersoal, depresión, hostilidade, 
alcoholismo e adiccións e no lado máis drástico, a 
condutas suicidas.  

Na empresa pode producir a redución do rendemento profesional 
do/a traballador/a e da calidade do seu traballo,  ao absentismo e 
incluso ao abandono do posto. Polo tanto, este síndrome ten 
importantes consecuencias, tanto persoais, como organizacionais, 
económicas e sociais. 

Algúns expertos presentan a 
posibilidade de que este síndrome 
se produza de forma colectiva, en 
forma de contaxio. Ademais, hai 
que ter en conta que existen 
interaccións entre os riscos 
psicosociais e os riscos de 
seguridade. As situacións de fatiga 
ou estrés poden conducir a 

accidentes laborais producidos por fallos ou imprudencias do/a 
traballador/a no desenvolvemento do seu traballo.  

Esta situación leva a preocupación e demanda nos últimos anos 
dun maior control dos riscos psicosociais. 

Medidas preventivas nas novas condicións de traballo 

Por unha banda está o traballo en si, con todas as súas 
características e condicións, e por outro, as particularidades 
individuais da persoa traballadora, como esta percibe e interpreta 
as novas condicións laborais. Para elo, deben establecerse medidas 
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ou técnicas preventivas específicas encamiñadas a xestionar o 
estrés laboral en tres vertentes: técnicas a nivel de organización, 
técnicas orientadas ao individuo e técnicas orientadas ao grupo. 

• Técnicas a nivel de organización: Ante unha situación de 
crise na empresa (redución do cadro de persoal, redución 
de salarios, aprobación dun ERE, etc.), esta debería seguir 
unha serie de estratexias de intervención psicosocial: 

� Mellorar as 
comunicacións. Manter 
unha comunicación 
transparente entre a 
Dirección da empresa e 
os traballadores e  
traballadoras. Debe 
establecerse un plan de 
comunicación interna, 
informando de forma clara ás persoas traballadoras 
sobre a situación que se presenta na empresa e as 
accións que se van a tomar a curto prazo, pois esta 
comunicación exerce un impacto tranquilizador e evita 
sorpresas para o persoal, ademais de impedir que se 
estendan rumores, que tanto prexudican nunha 
organización. É interesante establecer mecanismos de 
feedback ou retroinformación entre a Dirección e as 
persoas traballadoras.  

� Manter a calma. Ante unha situación de medo como a 
que poden estar atravesando os/as traballadores/as, a 
Dirección debe manter a calma e crear un entorno de 
estabilidade. 

� Reforzar a confianza dos/as 
empregados/as. En tempos 
de incerteza, a confianza na 
Dirección da empresa é 
fundamental. Isto lógrase 
coa constancia, a boa 
comunicación e a 
coherencia nas actuacións 
levadas a cabo.  

� Analizar a organización do traballo. Realizar unha 
análise da organización da empresa nos seus estilos de 
liderado, sobrecarga ou infracarga de traballo, 
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comunicación, análise e valoración dos postos, factores 
que xeran ansiedade e fatiga, etc. e os seus efectos 
sobre a saúde mental das persoas traballadoras 
mellorará a satisfacción dos/as empregados/os. É 
necesario motivar aos traballadores e traballadoras con 
obxectivos nos que poidan participar e ofrecer unha 
visión realista do traballo. 

� Establecer procedementos de 
xestión e medidas específicas 
para situacións potencialmente 
conflitivas. En situacións de 
reestruturación de tarefas ou de 
persoal, redución da xornada 
laboral ou de traballadores/as, 
aprobación dun ERE, etc. poden 
propoñerse novas formas de 
organización do traballo e 
contratación. Por exemplo, no caso de reestruturación 
de persoal establecer a posibilidade de recolocación de 
traballadores/as. Tamén se poden ofrecer aos 
traballadores e traballadoras formas para flexibilizar a 
xornada de traballo co fin de lograr unha conciliación 
entre a vida laboral e familiar ou de ocio e por outro 
lado, ofrecer reducións de xornada para así reducir o 
número de despedimentos en empresas con baixa 
actividade.  

No caso das rotacións de persoal e o reparto de tarefas 
que antes se desenvolvían noutros postos para ser 
realizadas polo persoal que sigue na empresa, deben 
adaptarse ás características e cualificacións do/a 
traballador/a para que teñan efectos positivos. Ademais 
hai que realizar unha explicación das novas funcións e 
competencias para evitar os conflitos de rol ou función 
entre estas persoas traballadoras.  

� Implicar ao servizo de prevención. Xa sexa propio ou 
alleo, o servizo de prevención da empresa debe estar 
involucrado coa Dirección na avaliación dos riscos 
psicosociais da organización e na posta en marcha das 
medidas preventivas necesarias para eliminalos ou 
reducilos.  
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• Técnicas orientadas ao 
individuo: Trátase de 
modificar as actitudes e 
aptitudes do/a traballador/a 
para evitar a aparición de 
riscos psicosociais. Polo 
tanto, ademais de ter en 
conta algunhas das técnicas 
organizativas xa comentadas 
no punto anterior (mellorar as comunicacións, reforzar a 
confianza, establecer medidas específicas para situacións 
potencialmente conflitivas) que poden axudar a modificar 
as actitudes negativas do/a traballador/a, debese preparar, 
asesorar e formar á persoa traballadora para que poida 
dispoñer de habilidades adecuadas para afrontar o novo 
contexto laboral e empresarial, o que permitirá diminuír o 
poder dos factores estresantes sobre a persoa e axudará a 
mellorar a efectividade das medidas organizativas e 
grupais. Na medida en que a persoa traballadora se adapte 
ou acomode á nova realidade laboral e da empresa, máis se 
diminuirá o impacto negativo sobre ela. 

Debéselle formar para conseguir un axuste adecuado 
individuo-posto de traballo, para que coñeza como 
identificar e resolver problemas, manexar situacións de 
ansiedade e estrés, aumentar as súas habilidade 
comunicativas e de negociación, etc. Como técnicas para a 
redución e manexo do estrés, pode realizar ioga, 
meditación, técnicas de respiración ou clases específicas de 
redución do estrés proporcionadas por profesionais, como 
por exemplo, a técnica de mindfulness.  

Outras técnicas que se poden 
aplicar para contrarrestar as 
actitudes e aptitudes 
negativas da persoa 
traballadora son implementar 
rotacións, cambios no 
ambiente de traballo ou 
establecer programas de 
supervisión profesional 
individuais. Neste senso, 

pódese aplicar o que se coñece como Programa de Axuda 
ao/á Empregado/a (PAE), que é unha ferramenta de 
protección e promoción da saúde dos traballadores que se 
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aplica de forma individualizada e complementaria a outras 
actuacións para crear ámbitos seguros e saudables. 

O PAE ten unha dobre vertente:  

� reactiva: intervencións ante situacións de malestar 
psicomático e incluso de crise, actuando 
terapeuticamente sobre a persoa e conducíndoa cara a 
participación activa no seu cambio e crecemento 
persoal. 

� proactiva: guía e informa á persoa traballadora sobre os 
recursos dispoñibles, tanto dentro como fora da 
empresa, para solucionar certos problemas extralaborais 
ou orienta á Dirección na xestión dos recursos humanos 
e na identificación das posibles causas laborais do 
malestar de orixe psicosocial. 

Para máis información consultar 

- NTP 780: El programa de ayuda al empleado (EAP): 
intervención individual en la prevención de riesgos 
psicosociales do Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT). 

 
• Técnicas orientadas ao grupo: 

Os/As compañeiros/as de traballo 
son os primeiros en darse conta 
cando o/a traballador/a padece 
estrés ou burnout, incluso antes que 
a propia persoa implicada. Ademais, 
son unha importante fonte de apoio, 
pois comprenden o malestar que 
padece, xa que pasan polo mesmo. 
É fundamental contar co apoio das 
persoas máis próximas para evitar maiores consecuencias. 
Sen embargo, cando as relacións entre os/as 
traballadores/as son malas, contribúen a unha rápida 
dispersión do estrés e do burnout na empresa. Por iso, é 
necesario fomentar un bo ambiente de traballo, 
fortalecendo os vínculos sociais entre as persoas 
traballadoras, fomentando a participación e colaboración en 
grupo e evitar o illamento, facilitando espazos comúns non 
informais para a súa comunicación, promovendo e 
planificando o apoio social no traballo, adestrando na 
identificación e resolución de problemas e nas habilidades 
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sociais, realizando grupos de apoio para intercambiar 
opinións ou consolidando a dinámica grupal para aumentar 
o control da persoa traballadora sobre as demandas 
psicolóxicas do traballo.  

Hai que recoñecer que non existe ningunha técnica sinxela capaz 
de tratar de forma efectiva o estrés e o burnout e que 
normalmente emprégase unha mestura de varios compoñentes 
integrados de forma complementaria. 

Ademais de presentar as técnicas para o control dos riscos 
psicosociais derivados das condicións de traballo que se están 
producindo neste momento, hai que ter en conta que tamén é 
importante nesta situación de crise económica na que estamos 
inmersos, seleccionar os recursos adecuados e a modalidade 
organizativa en materia de prevención de riscos laborais máis 
idónea para a empresa (asunción por parte do/a empresario/a, 
traballadores/as designados/as, contratación dun servizo de 
prevención alleo ou propio), pero non desbotar a prevención de 
riscos laborais da xestión da empresa.  

Prescindir da xestión da 
prevención de riscos laborais na 
empresa coa finalidade de reducir 
custos a curto prazo, implica 
maiores custos a longo prazo. O 
custo de non implantar a 
prevención de riscos laborais é 
moi alto, tanto polos danos que 
pode supoñer para as persoas 

traballadoras e polo tanto para a produtividade da empresa (canto 
máis saudables son os postos de traballo, máis produtivos son), 
como polo custo económico, administrativo, legal e penal que se 
presenta polas sancións que se derivan do seu incumprimento.  

Os accidentes, aínda sendo leves, implican custos ocultos 
importantes: restablecer o danado polo accidente, posible baixa da 
persoa traballadora accidentada, absentismo laboral que implica 
pagar horas extras ou buscar a substitución doutra persoa para 
non parar a produción ou o servizo, posibles sancións se existe 
incumprimento ou infraccións, etc. Estes custos ocultos dispáranse 
máis se o accidente é grave ou se se repite con frecuencia. 
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5. RISCOS LABORAIS ASOCIADOS ÁS NOVAS FORMAS DE 
TRABALLO E MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR 

5.1. O TELETRABALLO 

 

Nos últimos anos, os cambios vividos na sociedade, no que os 
traballadores e traballadoras asumen novos roles e procuran a 
conciliación da vida laboral e a vida familiar, potenciaron o 
teletraballo como nova forma de xestión do traballo, permitindo 
compatibilizar a actividade profesional con aspectos como o 
coidado de fillos/as ou outros familiares, a longa distancia ata o 
centro de traballo ou a incompatibilidade de horarios.  Ademais, 
coa situación de precariedade económica que está atravesando o 
país, coa consecuente redución das nóminas das persoas 
asalariadas, provocou que esta modalidade laboral xurdira con 
máis forza. A este tipo de poboación traballadora hai que engadir 
tamén ao/á autónomo/a ou freelance, como veremos no capítulo 
5.2., que en moitos casos tamén emprega o teletraballo para 
exercer a súa actividade.  

O teletraballo caracterízase pola práctica de desenvolver a 
actividade laboral a distancia, fora das instalacións da 
empresa e onde o emprego das tecnoloxías da información 
e comunicación (TIC) é fundamental para xestionar dita 
actividade (ordenador, impresora, móbil, conexión a 
Internet, etc.). 
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Esta nova modalidade laboral 
permite aos traballadores e 
traballadoras realizar a súa 
actividade, por exemplo, no seu 
domicilio, permitindo conciliar a 
súa vida laboral coa familiar e 
persoal, ou nos telecentros, que 
son espazos creados en zonas 
urbanas ou barrios onde se 
reúnen varias persoas 
teletraballadoras, aínda que sexan de distintas empresas. Ademais 
permite reducir os custos que lle supón desprazarse todos os días 
ás instalacións da empresa para efectuar o seu traballo e que 
supoñen unha carga para o/a traballador/a que viu diminuída a 
súa nómina como consecuencia da situación económica que está 
atravesando a súa empresa e o país en xeral.  

Normalmente, o teletraballo identifícase en postos relacionados 
con tarefas de oficina ou administrativas ou das áreas 
informáticas, de marketing e comerciais, abarcando postos como 
os de tradutores, deseñadores gráficos e de webs, publicistas, 
editores de blogs, programadores, community managers, comercio 
electrónico, etc. 

Riscos laborais no teletraballo 

Para a empresa e a persoa traballadora, as vantaxes do 
teletraballo son claras: aforro de custos, flexibilidade horaria, 
conciliación da vida familiar e persoal, ausencia de 
desprazamentos, autoorganización, etc. Sen embargo, non todos 
os factores son positivos. O teletraballo afecta a saúde dos 
teletraballadores e teletraballadoras dende distintas perspectivas, 
como se recolle a continuación.  

 



 NOVAS OCUPACIÓNS E TAREFAS EMERXENTES:  
GUÍA DE MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 
 

 
49 

� Riscos asociados ao lugar de traballo: 

Aínda que a actividade da persoa teletraballadora se desenvolve 
fóra das instalacións da empresa, ben sexa no seu domicilio ou 
nun telecentro, este convértese no seu lugar de traballo e como tal 
leva asociado tamén unha serie de riscos laborais derivados de 
factores ambientais e do ámbito de traballo que hai que ter en 
conta.  

En xeral veñen a coincidir cos que se poden identificar nunha 
oficina, como por exemplo, caídas, golpes, cortes, atrapamentos, 
disconfort ambiental, contactos eléctricos, incendio, etc. e que 
proceden basicamente da falta de orde e limpeza no domicilio ou 
instalación, almacenamento inadecuado do material en armarios 
ou estantes,  mala distribución do mobiliario, uso inadecuado de 
material ou ferramentas de oficina de uso habitual (papel, cutter, 
tesoiras, grampadora, …), emprego de ferramentas de traballo 
defectuosas, manipulación inadecuada dos equipos eléctricos de 
traballo (ordenador, impresora, fotocopiadora, fax, cables, 
enchufes, cadro eléctrico, etc.) ou de condicións ambientais 
inadecuadas no lugar de traballo, como mala iluminación, frío ou 
calor.  

� Riscos asociados ao posto: 

Se ben o feito de traballar no domicilio, 
no seu ambiente e sen malas relacións 
sociais parecen outorgar comodidade e 
benestar para a persoa traballadora, os 
grandes problemas do teletraballo son 
os riscos ergonómicos e psicosociais 
que presenta asociados ao emprego de 
pantallas de visualización de datos 
(PVD) e os novos dispositivos 
electrónicos no posto de traballo. 
Ademais, encóntranse problemas psicolóxicos concretos como a 
dificultade de distinguir a vida laboral da familiar, maior xornada 
laboral, falta de desconexión do traballo, relacións sociais 
limitadas, etc.  

O teletraballo caracterízase por desenvolver a actividade laboral 
empregando PVD, como son os equipos informáticos, tanto fixos 
como os portátiles, e tamén polo uso de novos dispositivos 
electrónicos (PDA, tablet, iphone, smarthphone, notebook, etc.), 
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sendo utilizados pola persoa 
teletraballadora habitualmente e durante 
unha parte relevante da súa xornada 
laboral.  

O emprego polos teletraballadores e 
teletraballadoras de ordenadores portátiles 
e dos novos dispositivos electrónicos de traballo introduciu riscos 
novos e emerxentes que en moitos casos non son tan evidentes 
para a persoa traballadora como no caso dos asociados a un 
ordenador de sobremesa. As persoas usuarias destes equipos non 
son conscientes de que existen estes riscos e polo tanto, non van a 
relacionar certas molestias e trastornos físicos e psíquicos co seu 
uso.  

Entre os riscos laborais asociados ao posto encontramos os 
seguintes: 

� Sobreesforzos (levantamento de pesos físicos, no caso de 
que se produzan): manipulación incorrecta de cargas 
pesadas (arquivadores, caixas, equipos informáticos e 
accesorios). 

� Exposición a radiacións: no teletraballo convívese con 
campos electromagnéticos producidos polos sistemas de 
telefonía móbil, redes sen fíos (WiFi), etc. 

� Contactos térmicos: transmisión de calor ao colocar o 
ordenador portátil sobre pernas ou no regazo, podendo 
afectar á capacidade reprodutora ou ao sistema circulatorio. 

� Carga física (problemas 
osteomusculares, fatiga 
física): posturas inadecuadas 
(malos hábitos da persoa) ou 
forzadas no posto; mobilidade 
reducida; movementos 
repetitivos nos equipos 
informáticos e electrónicos 
(uso intensivo do teclado ou 
da roda de desprazamento do rato do ordenador, sobre 
todo ao empregar o rato táctil ou o pequeno teclado dun 
ordenador portátil ou dos novos dispositivos electrónicos 
móbiles, como PDA, smartphone, tablet…); mesas e 
cadeiras de dimensións non adecuadas; PVD de tamaño 
inadecuado, non regulable en altura ou mal regulada e/ou 
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con localización inadecuada; emprego de dispositivos 
electrónicos pequenos de forma continua no posto de 
traballo que favorece a adopción de posturas incorrectas 
durante o manexo da pantalla táctil (flexión excesiva do 
pescozo, mans e pulsos); ausencia de pausas e descansos 
nas tarefas monótonas, repetitivas ou con carga de traballo 
en posturas fixas, que orixina fatiga postural.  

� Fatiga visual: regulación inadecuada en altura e distancia 
da pantalla do ordenador, cegamentos ou reflexos sobre a 
pantalla; regulación incorrecta de contraste, brillo e tamaño 
dos caracteres da pantalla do ordenador ou das pantallas 
táctiles dos novos dispositivos electrónicos móbiles, etc. 

� Carga mental e psicosocial: sobrecarga de traballo, 
inadaptación ao posto e métodos de traballo, características 
individuais da persoa traballadora para teletraballar (falta 
de disciplina, autorganización, personalidade, actitude cara 
o traballo), dificultade de distinguir a vida laboral da 
familiar, maior xornada laboral, falta de desconexión do 
traballo, relacións sociais limitadas, etc. 

No capítulo 3.3. desta guía recóllense con máis detalle os 
factores de risco aos que está exposta unha persoa traballadora no 
uso dos novos dispositivos electrónicos (PDA, smartphone, 
tablet…). 

Medidas preventivas no teletraballo 

Trátase dunha práctica laboral pouco 
analizada ou estudada dende o punto 
de vista da prevención de riscos 
laborais, apenas encontrándose 
medidas no marco normativo nesta 
materia ou nos convenios colectivos. A 
Lei 31/1995, de 8 de novembro, de 
Prevención de Riscos Laborais e as 
súas modificacións posteriores 
soamente fan referencia a prevención de riscos nos centros de 
traballo. En tal caso, para esta modalidade laboral serían aplicables 
algúns criterios do Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre 
disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas ao traballo 
con equipos que inclúen pantallas de visualización.  
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Dende o punto de vista da xestión dos riscos laborais, as medidas 
preventivas a ter en conta no posto de teletraballador/a vai a 
depender do contorno onde se realiza a actividade, o mobiliario 
dispoñible, o equipo informático, así como da organización do 
traballo. 

� Condicións óptimas do contorno de traballo: 

Como en calquera outro posto de traballo, a persoa 
teletraballadora debe preocuparse polo contorno e as condicións 
do lugar onde vai a realizar a súa actividade, sexa no seu domicilio 
ou nun telecentro.  

É fundamental asegurar e manter a orde e limpeza do lugar de 
traballo e unhas condicións óptimas de iluminación para conseguir 
un nivel de seguridade adecuado. Son numerosos os accidentes 
laborais que se producen por golpes e caídas como consecuencia 
dun ambiente de traballo desordenado ou sucio, materiais 
colocados fóra de lugar, mala iluminación, etc. Ademais tamén 
poden desencadear outra serie de riscos laborais, como o risco de 
incendio.  

Os factores de luminosidade e temperatura 
ambiental dependen moito das preferencias 
do/a teletraballador/a, pero deben ser 
adecuadas para que a persoa traballadora se 
encontre cómoda e non teña que forzar a 
vista (recomendándose niveis de iluminación 
entre os 300 e os 500 lux e unha temperatura 
no entorno de traballo entre 17 - 27 ºC). No 
caso de utilizar luz artificial, que sexa branca 

ou azul, xa que reduce a fatiga visual. Empregar fluorescentes 
cubertos con difusores ou reixas evitan os reflexos sobre a pantalla 
do ordenador e os cegamentos. Unha das vantaxes do teletraballo 
é que se pode elixir a localización que máis comodidade 
proporcione e engadir elementos que axuden a realizar ou 
concretarse na tarefa, como poñer música, fotos da familia, 
ambientadores, etc. 

� Selección e colocación adecuada do mobiliario e 
equipos de traballo: 

Débese asegurar a estabilidade do mobiliario de almacenamento 
(armarios, arquivadores, estantes), empregando estruturas sólidas 
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e resistentes, con topes nos caixóns para evitar deslizamentos e 
realizando un almacenamento adecuado do material no mesmo, no 
sobrecargándoo. Empregarase  mobiliario con arestas redondeadas 
e se protexerán os elementos saíntes ou canteados do mobiliario e 
equipos de traballo onde exista risco de golpearse.  

Os obxectos e ferramentas cortantes de oficina almacenaranse de 
forma adecuada (tesoiras e cutter na súa funda ou nun recipiente) 
e empregaranse de forma adecuada. 

Os equipos de traballo deberán contar coas proteccións ou 
sistemas de seguridade necesarios, asegurarse do seu bo estado 
de uso e manipulalos de forma adecuada, deixando o seu arranxo 
ao servizo de mantemento especializado. Non se sobrecargarán os 
enchufes ni se conectarán aparatos con cables ou prolongadores 
pelados. 

No teletraballo tamén é 
necesario a selección e 
colocación adecuada da mesa e 
a cadeira de traballo e do 
equipo informático, de modo 
que se axusten ás necesidades 
da actividade a realizar polo/a 
teletraballador/a e adoptar 
unha postura adecuada no 
posto, permitindo mellorar a súa comodidade e polo tanto o seu 
rendemento. No anexo desta guía recóllense as medidas mínimas  
da mesa e cadeira de traballo, así como do equipo informático, e a 
súa disposición correcta a ter en conta no traballo con PVD.  

Hoxe en día, as pantallas planas do ordenador non emiten o 
mesmo nivel de radiacións que as antigas pantallas CRT. En caso 
das radiacións emitidas polos novos dispositivos electrónicos, así 
como para a prevención da calor desprendida por estes 
dispositivos cando se depositan sobre pernas ou regazo, ver o 
capítulo 3.3, sobre estas medidas e outras para a prevención dos 
riscos asociados a estas ferramentas de traballo. 

� Postura adecuada do/a teletraballador/a: 

� Postura fronte ao ordenador: Manter as costas rectas e 
apoiadas sobre un respaldo, non cruzar as pernas, dispoñer 
os brazos e antebrazos formando 90º e ter as mans 
aliñadas cos antebrazos. Traballarase coa cabeza fronte ao 
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ordenador, evitando xiros bruscos (ángulo de xiro inferior a 
35º).  

� Teléfono: Agarrarase o teléfono adecuadamente, sen 
depositalo entre o ombro e a cara, para evitar posturas 
incómodas e forzadas. Empregaranse dispositivos de mans 
libres para falar por teléfono se fose necesario. 

� Descanso visual e postural: Deben 
facerse pausas duns 10 ou 15 
minutos, cada 90 minutos de traballo 
coa PVD, para relaxar a vista; 
realizando outras tarefas que non 
requiran a PVD, cambiando de postura 
para aliviar a tensión provocada polo 
estatismo postural diante da PVD, 
dando algúns paseos na habitación, 
facendo estiramentos, etc. Para tarefas que requiran o 
mantemento dunha gran atención convén realizar ao menos 
unha pausa visual de 10 minutos cada hora. Aumentar a 
frecuencia de pestanexos para manter os ollos hidratados e 
máis protexidos.   

� Manipulación de cargas: No caso de manipular cargas, 
facelo correctamente, coas costas o máis rectas e aliñadas 
posibles, flexionando as pernas e dobrando os xeonllos. A 
carga manterase o máis pegada ao corpo que se poida. 
Evitarase adoptar posturas incorrectas e/ou realizar 
movementos bruscos. 

Non manipular cargas por encima do peso máximo 
recomendado (en xeral 25 kg, sendo de 15 kg máximo para 
mulleres, persoas mozas ou maiores).  

� Organización correcta do traballo: 

Como xa se comentou, un dos grandes problemas do teletraballo é 
a necesidade de autoorganización, 
a falta de desconexión do traballo, 
a posibilidade de carga de traballo 
ou de realizar extensas xornadas 
laborais, a dificultade de distinguir 
a vida laboral da familiar ou pode 
afectar ás aptitudes sociais por 
non relacionarse con persoas agás 
por medios telemáticos. Estes 
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factores conlevan ao estrés e á ansiedade e a outros malestares 
como problemas gastrointestinais, cansazo físico, esgotamento 
psíquico, inseguridade ou desmotivación. 

Nesta situación, é necesario organizarse correctamente e 
automotivarse: 

� Establecer un horario de 
traballo: Dende un principio deben 
establecerse uns horarios fixos de 
traballo, de modo que permita 
organizar non soamente o traballo, 
senón tamén os descansos e a vida 
familiar diaria, para que ningunha 
das partes invada a contraria. Así 
repartirase o traballo entre todos os 
días e evitarase a carga de traballo 
e facer xornadas excesivas. Deberan organizarse de forma 
clara as tarefas ao longo da xornada laboral, alternando 
tarefas complexas con outras menos complicadas e 
realizando pausas, duns 10-15 minutos, para tomar un 
refrixerio, e incluso abrir a ventá para airearse ou dar un 
lixeiro paseo para despexar a mente. 

� Hixiene persoal adecuada: Aínda que pareza irrelevante, 
é importante pensar que se está nunha oficina, “a túa 
propia oficina”. Debe evitarse traballar en pixama, roupa 
interior ou sen afeitarse ou peitearse, xa que estar 
arranxados/as permite darnos conta de que estamos 
traballando e unha maior concentración nas tarefas. 
Ademais, pode producirse en calquera momento unha 
videochamada dun compañeiro o compañeira, xefe/a ou 
cliente polo Skype, e dar unha boa aparencia e imaxe é moi 
importante.  

� Boa alimentación e facer 
exercicio: Tamén é 
fundamental coidar a 
alimentación e facer 
exercicio. O teletraballo é en 
xeral bastante sedentario, en 
consecuencia decidir que 
comer e cando (comer de 
forma saudable e a mesma 
hora) e realizar algún deporte debe converterse noutra 
rutina para manter unha boa saúde. Despois de tantas 
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horas de traballo sentados/as e diante dun ordenador pode 
resultar perigoso para a saúde, xa que deteriora as 
articulacións, fomenta a obesidade e aumenta os riscos 
cardiovasculares. Aconsellase non comer diante do 
ordenador. Debese separar o espazo de traballo do de 
ocio/descanso, porque é necesario tomarse un “respiro” 
para logo volver coa mente despexada ao traballo.  

� Evitar as distraccións: Traballar no domicilio ou nun 
telecentro pode levar a tentacións que non se dan por 
exemplo nunha oficina, cun xefe/a ou compañeiros/as 
observando. Ademais, o teletraballo fai que as relacións 
sociais que se establecen cos compañeiros e compañeiras e 
outras persoas na oficina queden máis limitadas. Tamén 
leva a que ao estar sós ou soas se empreguen de forma 
abusiva o teléfono e as redes sociais como ferramentas de 
comunicación con outras persoas ou se realicen tarefas no 
fogar, se entre no Youtube ou se realicen outras actividades 
alleas ao traballo, converténdose nun factor negativo por 
onde o/a teletraballador/a perde o seu tempo e 
rendibilidade no traballo. Débense evitar as distraccións que 
impidan realizar a xornada de traballo adecuadamente e 
empregar o teléfono e as redes sociais de forma razoada, 
dedicándolles soamente o tempo necesario. 

� Control do tecnoestrés: 
Relacionado co anterior, 
reducir  o emprego dos 
novos dispositivos 
electrónicos ao estritamente 
necesario (realización de 
chamadas, tempo de 
navegación, envío de emails, 
acceso ao messenger ou ás 
redes sociais, etc.) e establecer tempos límite de uso, 
axudará a evitar a dependencia a estes novos dispositivos.  

Non debe esquecerse que toda persoa traballadora debe 
recibir INFORMACIÓN e unha FORMACIÓN TEÓRICA E 
PRÁCTICA en materia de prevención de riscos laborais 
sobre as funcións que vai a desenvolver e os equipos e 
tecnoloxías que vai empregar. 
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5.2. O/A AUTÓNOMO/A OU FREELANCE 

 

Enténdese por persoa autónoma, freelance ou traballadora 
por conta propia aquela que realiza de forma habitual, 
persoal e directa unha actividade económica ou profesional 
a título lucrativo, sen estar suxeita a contrato de traballo, e 
podendo dar ou non emprego a traballadores/as por conta 
allea. 

Aínda que o/a traballador/a autónomo/a xa existía anteriormente, 
coa reforma laboral e a crise económica agora esta figura está 
cobrando máis importancia.  

Por un lado, como consecuencia da situación que se está vivindo 
actualmente, un de catro traballadores/as inclínase polo 
autoemprego como mecanismo para saír adiante. Por outro lado, 
aparece un aumento da subcontratación por parte das empresas 
de persoal autónomo ou freelance para externalizar actividades 
que antes se desenvolvían internamente na empresa, como está 
acontecendo en postos como os de docente, informático/a, 
comercial, deseñador/a gráfico/a, transportista, etc. Nalgúns 
casos, para reducir os custos de man de obra, as empresas 
contratan a autónomos/as en lugar de traballadores/as 
asalariados/as, baixo a figura de traballadores/as autónomos/as 
economicamente dependentes (realizan a súa actividade 
económica ou profesional para unha empresa ou cliente do que 
perciben o 75 % ou máis dos seus ingresos e teñen que cumprir 
outras condicións). Deste modo esta figura aproxímase a dunha 
persoa traballadora por conta allea. 

Esta situación non ten soamente efectos na forma en que ten que 
desenrolar agora o traballo a persoa traballadora por conta propia, 
senón que tamén incide no ámbito da seguridade e saúde laboral.  
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Os/As traballadores/as autónomos/as con 
frecuencia expóñense aos mesmos riscos 
de seguridade e saúde laboral que as 
persoas traballadoras por conta allea, polo 
que deben concienciarse e implantar na 
súa actividade a cultura preventiva. Esta 
concienciación debe darse sobre todo no 
caso da reconversión de traballadores/as 
asalariados/as a autónomos/as, xa que 

anteriormente era a súa empresa quen controlaba o cumprimento 
por parte das persoas traballadoras das esixencias en materia de 
prevención de riscos laborais. Agora é o propio/a traballador/a por 
conta propia que ten que adquirir esta responsabilidade, a súa 
concienciación sobre este tema.  

Na Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos 
Laborais (LPRL) danse indicacións ambiguas sobre as obrigas que 
teñen estes traballadores e traballadoras en materia de seguridade 
e saúde laboral. Deberase ter en conta o seguinte:  

• Cando o/a autónomo/a non 
ten persoas traballadoras ao 
seu cargo non está 
obrigado/a pola LPRL e polo 
tanto tampouco ten que 
contar cun servizo de 
prevención. Sen embargo, se 
comparte centro de traballo 
con outras persoas ou é 
subcontratado/a debe aplicar as directrices esixidas en 
relación a coordinación de actividades empresariais. A súa 
vez, a empresa que lle subcontrate o traballo deberá vixiar 
que cumpre os requirimentos lexislativos de prevención de 
riscos laborais e ten o dereito de pedirlle a avaliación do 
posto e os posibles riscos laborais asociados a este. 

“Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen 
actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas 
deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. (…)” (punto 1 do art. 
24. LPRL) 

"Las empresas que contraten o subcontraten con otras 
la realización de obras o servicios correspondientes a la 
propia actividad de aquella y que se desarrollen en sus 
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centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento de 
dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de 
prevención de riesgos laborales" (punto 3 do art. 24. 
LPRL) 

• Cando o/a autónomo/a ten 
persoas traballadoras ao seu 
cargo, convértese en 
empresario/a e polo tanto 
ten que cumprir as 
directrices establecidas na 
LPRL e elaborar un Plan de 
Prevención que recolla o 
cumprimento das seguintes 
obrigas:  

� Organizar a prevención. 
� Avaliar os riscos laborais. 
� Planificar a actividade preventiva. 
� Adoptar as medidas de emerxencia. 
� Formar e informar ás persoas traballadoras. 
� Garantir a seguridade dos equipos de traballo. 
� Proporcionar os equipos de protección individual. 
� Ofrecer a vixilancia da saúde (deberá ser 

contratada, xa que o/a autónomo non ten 
competencias nesta materia).  

Polo tanto, deberá asumir a obriga de garantir a seguridade 
e saúde laboral das persoas ao seu cargo, adoptando as 
medidas que sexan necesarias. Neste caso, o/a autónomo/a 
pode optar por asumir persoalmente a actividade 
preventiva, delegar esta actividade nalgún dos seus 
traballadores ou traballadoras ou contratar un servizo de 
prevención alleo ou propio. 

Para máis información consultar 

- Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos 
Laborais.  

- Real Decreto 171/2004, de 30 de xaneiro, polo que se 
desenrola o artigo 24 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
Prevención de Riscos Laborais, en materia de coordinación de 
actividades empresariais. 

- NTP 918: Coordinación de actividades empresariales (I)  do 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
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(INSHT). 

- NTP 919: Coordinación de actividades empresariales (II) do 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT). 

 

En definitiva, a persoa traballadora autónoma preocupa 
como fonte de risco cando concorre con outros/as 
traballadores/as ou empresarios/as. 

De todos modos, xa sexa traballador/a autónomo con ou sen 
persoas traballadoras ao seu servizo, como traballador/a 
encontrase exposto/a aos mesmos riscos ou similares que as 
persoas traballadoras por conta allea. Polo tanto, ten que previr e 
coidar a súa saúde, así como das persoas que lle rodean. De nada 
serve traballar se se contrae unha enfermidade ou se sufre un 
accidente laboral. 

Riscos laborais e medidas preventivas dos/as 
autónomos/as 

Os riscos laborais aos que están expostas as persoas autónomas 
virán dados polo tipo de actividade que realiza e o lugar onde 
realiza o traballo.  

Independentemente se é traballador/a por 
conta propia como allea, cada actividade 
laboral leva asociados uns riscos laborais 
derivados das tarefas realizadas e as 
máquinas e equipos de traballo empregados. 
Polo tanto, en función desta actividade os 
riscos laborais que se identifican son 
diferentes e teñen que analizarse caso por 
caso. Existen no mercado gran cantidade de 
guías, manuais e webs que recompilan 

información sobre os riscos laborais e medidas preventivas 
específicas asociadas a distintas profesións (docente, tradutor/a, 
fontaneiro/a, electricista, informático/a, panadeiro/a, comercial, 
transportista, agricultor/a, perruqueiro/a,…), polo que non se vai a 
recoller nesta guía unha análise sobre cales son os riscos laborais 
e medidas preventivas asociados a cada unha destas profesións, 
xa que é pouco operativo.  
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Para máis información consultar 

- Observatorio Multimedia da Confederación de Empresarios de 
Galicia (CEG), no que se fai unha recompilación de produtos, 
de acceso libre e gratuíto vía Internet, sobre  riscos laborais 
en postos de traballo de diferentes sectores. 

 
Neste caso, esta guía fai referencia aos riscos laborais e medidas 
preventivas segundo o lugar onde o/a traballador/a freelance 
realiza o seu traballo: no domicilio particular, nunha oficina ou 
establecemento comercial, nas instalacións do cliente, nun 
vehículo ou ao aire libre. 

� Actividade realizada no domicilio particular: 

Unha gran parte dos/as traballadores/as autónomos teñen o seu 
centro operativo no seu propio domicilio, teletraballando. Neste 
caso realizan a súa actividade laboral empregando as tecnoloxías 
da información e comunicación (TIC), como o ordenador, o móbil, 
conexión a Internet, etc. 

O traballo no domicilio particular a 
través do teletraballo identificase 
en profesións das áreas 
informáticas, de marketing e 
publicidade ou outros servizos, 
como os de tradutor/a, avogado/a,  
deseñador/a gráfico/a, community 
manager, programador/a, etc. Isto 
non exclúe que o/a freelance teña 
que realizar algún que outro desprazamento ás instalacións do 
cliente ou de forma combinada teletraballando e nunha oficina.  

Aínda que para estes/as autónomos/as traballar no domicilio ten 
certas vantaxes, tamén presenta riscos laborais que hai que ter en 
conta. No capítulo 5.1. desta guía recóllense os riscos laborais e 
medidas preventivas asociadas ao teletraballo. 

� Actividade realizada nunha oficina ou 
establecemento comercial: 

No caso de que o/a traballador/a autónomo/a realice a súa 
actividade nunha oficina ou nun establecemento comercial, estará 
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exposto/a aos riscos derivados de factores ambientais e do ámbito 
da instalación: 

� Caídas: obstáculos no chan (cables, papeleira, papel), mala 
iluminación, tropezos, desprazamento por escaleiras en mal 
estado ou sen empregar o pasamáns, etc. 

� Caída de obxectos: almacenamento inadecuado do material 
en armarios ou estantes; suxeición e manipulación da carga 
de forma inadecuada, deslizamento dun caixón, etc. 

� Choques/golpes contra obxectos inmóbiles: caixóns 
abertos, esquinas ou partes que sobresaen do mobiliario de 
traballo, mala distribución do mobiliario, desorde e 
obstáculos na zona de traballo, iluminación insuficiente, 
entre outros factores.  

� Golpes, cortes ou picadas por obxectos u ferramentas: uso 
inadecuado de material ou ferramentas de uso habitual 
(papel, cutter, tesoiras, grampadora, …), ferramentas de 
traballo defectuosas. 

� Atrapamento por ou entre 
obxectos: atrapamento de 
dedos o mans con caixóns 
ou portas do mobiliario ou 
nos equipos de oficina ou 
comerciais (impresora, fax, 
caixa rexistradora ou outros 
equipos), emprego de 
equipos defectuosos ou sen 
proteccións ou sistemas de seguridade, manipulación 
inadecuada dos equipos de oficina ou comerciais.  

� Contactos eléctricos: mal illamento ou funcionamento das 
instalacións e equipos de oficina do lugar de traballo, 
manipulación inadecuada das instalacións ou equipos 
eléctricos de traballo (ordenador, impresora, fotocopiadora, 
fax, cables, enchufes, cadro eléctrico, etc.).  

� Incendios: falta de revisión ou mal funcionamento de 
instalacións e equipos eléctricos (curtocircuítos), 
sobrequecemento da rede eléctrica por conexión de varios 
aparatos. 

� Disconfort ambiental (iluminación, temperatura, ruído): 
condicións ambientais inadecuadas na oficina ou 
establecemento comercial, como mala iluminación, frío ou 
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calor e ruído ambiental procedente dos equipos de oficina 
(ordenador, impresora, destrutora de papel…) ou 
doutros/as traballadores/as ou persoas.  

� Sobreesforzos: manipulación incorrecta de cargas pesadas 
(arquivadores, caixas, equipos informáticos e accesorios). 

� Trastornos osteomusculares: posturas forzadas por 
mobilidade reducida, mesas e cadeiras de dimensións non 
adecuadas, etc.  

� Fatiga visual: cegamentos ou reflexos sobre a pantalla dos 
equipos, etc. 

Para a prevención destes riscos laborais hai que abordar os 
seguintes aspectos básicos: 

Orde e limpeza da oficina ou establecemento comercial 

É fundamental asegurar e manter 
a orde e limpeza periódica da 
oficina ou establecemento 
comercial para conseguir un nivel 
de seguridade adecuado. Moitos 
dos golpes e caídas que se 
producen nunha instalación é 
como consecuencia de que esta 
está desordenada ou sucia ou 

polo chan escorregadizo, materiais colocados fóra do seu lugar e 
acumulación de material sobrante. Ademais estes factores tamén 
pode provocar risco de incendio. 

No anexo II do RD 486/1997, polo que se establecen as 
disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de 
traballo, regulase a obrigatoriedade de manter os locais de 
traballo, equipos e instalacións limpos e ordenados, deixando as 
zonas de paso, saídas e vías de circulación libres de obstáculos.  

Un adecuado ambiente de traballo (iluminación, ruído, 
temperatura) 

Dispoñer dun nivel mínimo de iluminación no local, segundo o 
anexo IV do RD 486/1997, de 14 de abril, e cunha distribución 
uniforme das luminarias.   

- 100 lux para áreas ou locais de uso habitual. 
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- 200 lux e 500 lux para zonas onde se realicen tarefas con 
moderadas e altas esixencias visuais respectivamente. 

- 50 lux en vías de circulación de uso habitual. 

O nivel mínimo de iluminación recomendado para oficina é de 500 
lux, xa que permite a lectura e escritura de impresos e realizar 
outras tarefas habituais comodamente. De ser necesario 
empregaranse lámpadas individuais. 

Evitar reflexos ou cegamentos no 
posto de traballo. Para elo,  
empregar mobiliario e paredes 
de acabado mate e de cores 
pálidos para evitar ou minimizar 
reflexos sobre a súa superficie. 
No caso de empregar luz 
artificial, a branca ou azul reduce 
a fatiga visual. Empregar 
fluorescentes cubertos con difusores ou rexas, xa que tamén 
evitan reflexos sobre a pantalla do ordenador ou cegamentos.  

Aínda que os traballos de oficina ou establecemento comercial non 
están sometidos a niveis de ruído superior a 80 dB(A) (nivel de 
ruído a partir do que aparecen danos no oído), para evitar 
molestias ou perturbacións na persoa traballadora, recoméndase 
non expoñerse a niveis de ruído ambiental superiores a 65 o 70 
dB(A). Para tarefas que esixan unha alta concentración 
recoméndase niveis de ruído ambiental inferiores a 55 dB(A). 

Manter colocadas as carcasas das impresoras ou outras máquinas 
de oficina ou comerciais que fagan ruído, para reducir a súa 
intensidade e realizar un mantemento regular das mesma. 
Pódense afastar, se é posible, a lugares máis afastados. 

Manter o entorno de traballo a unha temperatura de entre 17 - 27 
ºC (temperatura recomendada para locais onde se realizan 
traballos sedentarios, propios de oficina) e unha humidade relativa 
entre 30 - 70 %. 

Selección adecuada do mobiliario de traballo 

O cumprimento dos requisitos mínimos de dimensión e disposición 
da mesa e cadeira de traballo permitirán previr molestias posturais 
e trastornos osteomusculares da persoa traballadora.  
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As medidas recomendas de dimensión e espazos da mesa de 
traballo para tarefas xerais de oficina, son de como mínimo 120 
cm. de ancho por 80 cm. de profundidade. Debe existir espazo 
libre detrás da mesa para moverse comodamente e espazo 
debaixo da mesma para permitir variar a posición de pernas e 
xeonllos. 

A cadeira deberá ter dimensións adecuadas, co asento e respaldo 
regulable en altura e inclinación, con repousabrazos, e ao menos 5 
patas con rodas e a posibilidade de xiro para permitir a mobilidade 
e o acceso aos elementos de traballo.  

No caso do mostrador dun establecemento comercial, debe ter as 
dimensións suficientes para realizar as tarefas comodamente e 
permitir unha colocación flexible dos elementos ou equipos 
comerciais (TPV, lector de códigos de produtos, datáfono…) ou no 
seu caso, da pantalla do ordenador e do teclado, así como dos 
documentos e do material accesorio, deixando espazo suficiente 
para apoiar mans e brazos. 

     

Sinalización de seguridade 

A oficina ou establecemento 
comercial debe contar coa 
sinalización de seguridade 
necesaria para garantir a 
protección e saúde laboral do/a 
autónomo/a e do resto de 
traballadores/as ou persoas que se 
encontren no local cando existan 
riscos laborais que non se puideron 
limitar o suficiente a través doutras medidas preventivas. 
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Nota: O/A traballador/a autónomo/a tamén estará exposto/a aos 
riscos laborais asociados ao emprego de pantallas de visualización 
de datos (PVD) e outros dispositivos electrónicos, tales como fatiga 
visual, contactos térmicos, exposición a radiacións, trastornos 
osteomusculares, etc. No anexo desta guía, recóllense os riscos 
laborais e medidas preventivas asociados ás pantallas de 
visualización de datos (PVD) e no capítulo 3.3. sobre o emprego 
dos novos dispositivos electrónicos (ordenador portátil, tablet, 
smartphone…). 

� Actividade realizada nas instalacións do cliente: 

Cando se realicen traballos no centro de traballo da empresa que 
lle subcontrate o seu servizo e nel desenrolen actividades outros 
traballadores/as, deberá cooperar coa empresa no cumprimento 
das obrigas en materia de prevención de riscos laborais. 

Para elo, debe informar a empresa dos riscos asociados ao seu 
traballo e das medidas preventivas a ter en conta para reducilos 
ou eliminalos. Ademais, deberá recibir información e instrucións da 
empresa antes de empezar co traballo, sobre cales son os riscos 
laborais no centro de traballo e das actividades que alí se levan a 
cabo e das medidas preventivas a seguir. Tamén sobre as 
máquinas, produtos ou substancias que se lle proporcionen para 
traballar. De non recibir esta información, ten o dereito a solicitala. 

O/A autónomo/a deberá: 

• Velar pola súa seguridade e saúde no traballo e pola 
daquelas persoas ás que poida afectar a súa actividade 
profesional. 

• Empregar correctamente e de 
acordo ás instrucións 
transmitidas pola empresa 
contratante, as máquinas, 
aparatos, instrumentos, 
substancias perigosas e outros 
equipos e medios de traballo 
postos a súa disposición, así como os equipos de protección 
colectiva e individual facilitados.  

• Non poñer fóra de funcionamento e utilizar correctamente 
os dispositivos de seguridade existentes no lugar de 
traballo. 
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• Informar á persoa responsable ou ao persoal designado 
para realizar actividades de protección e prevención, acerca 
de calquera avaría ou deficiencia detectada ou outra 
situación que, a o seu xuízo, entrañe un posible perigo 
grave e inminente para a seguridade e saúde das persoas 
traballadoras. 

• Coordinarse co resto de empresas concorrentes no centro 
de traballo no caso de que se produza unha situación de 
emerxencia e saber cal é o seu papel. 

� Actividade realizada nun vehículo: 

Existen autónomos/as que realizan a súa actividade ou parte dela 
mediante o emprego dun vehículo. Por exemplo, o/a comercial, 
o/a transportista de mercadorías, o/a taxista, etc. Polo que, 
ademais dos riscos laborais derivados da súa profesión, o 
desprazamento mediante un vehículo leva implícitos os seguintes 
riscos: 

� Tropezos ou golpes cando sube ou descende do vehículo. 

� Contactos eléctricos ou térmicos con partes do vehículo. 

� Cortes con ferramentas cando 
se realizan reparacións no 
vehículo. 

� Atrapamentos coas portas ou 
polo envorcado do vehículo. 

� Atropelos ou golpes con outros 
vehículos. 

� Fatiga postural polo espazo limitado no vehículo durante a 
súa condución e/ou pola ausencia de paradas ou descansos 
periódicos nos traxectos longos de condución. 

� Fatiga visual por excesivo tempo de condución ou baixo 
condicións climatolóxicas adversas (noite, choiva, néboa, 
sarabia). 

Medidas preventivas 

� Realizar a subida ou baixada do vehículo prestando 
atención e sen  presas. 
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� Realizar a reparación das pequenas avarías do vehículo con 
coidado, atención e sen présas. As reparacións complexas 
ou grandes deixalas para os profesionais encargados de elo. 

� Prestar atención e ter coidado cos peches das portas. 

� Seguir as obrigas e 
recomendacións do Código de 
Circulación durante a condución 
do vehículo, poñendo especial 
atención ao emprego do cinto de 
seguridade. 

� Conducir prestando atención e sen 
présa.  

� Utilizar chaleco reflector ao descender do vehículo nunha 
vía de circulación e sinalizar a posición do mesmo (luces de 
emerxencia e triángulo). 

� Non conducir baixo os efectos do alcohol, drogas ou 
medicamentos que produzan somnolencia.  

� Utilizar sistemas de mans libres homologados para falar por 
teléfono mentres se conduce e non realizar manobras no 
interior do vehículo que desvíen a vista da condución. 

� Realizar as inspeccións periódicas do vehículo (ITV).  

� Realizar paradas ou descansos periódicos nos traxectos 
longos de condución. 

� Actividade realizada ao aire libre: 

Outros autónomos/as realizan a súa actividade ou parte dela no 
exterior, é dicir, ao aire libre. Por exemplo, o/a agricultor/a ou 
gandeiro/a, peón de obra, etc. Neste caso, os riscos laborais teñen 
relación directa coa súa actividade, así como polas condicións 
climatolóxicas baixo as que traballe. Polo tanto, deberanse 
consultar as guías, manuais e webs que existen no mercado sobre 
os riscos laborais e medidas preventivas asociadas a estas 
profesións.  
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7. ANEXO: SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL NO USO DAS 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS 

 

As Pantallas de Visualización de Datos (PVD) son aquelas 
“pantallas alfanuméricas ou gráficas, independentemente do 
método de representación visual empregado”, incluíndo tanto as 
pantallas convencionais, as CRT (con tubos de raios catódicos), 
como as novas pantallas planas (de plasma, LED, TFT-LCD). 
Quedan excluídos deste ámbito os postos de condución de 
vehículos ou máquinas; os sistemas  informáticos embarcados nun 
medio de transporte ou destinados prioritariamente a ser utilizados 
polo público; os dispositivos portátiles, cando non sexan 
empregados de modo continuado no posto de traballo; as  
calculadoras, caixas rexistradoras e equipos similares e as 
máquinas de escribir de deseño clásico. 

Polo tanto, as PVD fan referencia tanto aos equipos informáticos 
de sobremesa, como aos dispositivos electrónicos portátiles 
(ordenador portátil, tablets, smarthphone, notebook, etc.) se son 
empregados pola persoa traballadora habitualmente e durante 
unha parte relevante da súa xornada laboral.  

Nota: Sobre os riscos laborais e medidas preventivas asociadas 
aos novos dispositivos electrónicos, consultar o capítulo 3.3. 
desta guía. 

Riscos laborais asociados ás PVD 

Do emprego das PVD, a persoa usuaria está exposta a riscos 
ergonómicos e os derivados do ambiente de traballo, tales como: 
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� Trastornos osteomusculares: 
exposición a posturas 
inadecuadas no posto por 
malos hábitos da persoa ou 
posturas forzadas por 
mobilidade reducida; 
movementos repetitivos nos 
equipos informáticos e 
electrónicos (por exemplo, 
uso intensivo da roda de desprazamento do rato do 
ordenador ou do teclado, sobre todo ao empregar o rato 
táctil ou o pequeno teclado dun ordenador portátil); mesas 
e cadeiras de dimensións non adecuadas; PVD de tamaño 
inadecuado, non regulable en altura ou mal regulada e/ou 
con localización inadecuada; ausencia de pausas e 
descansos nas tarefas monótonas, repetitivas ou con carga 
de traballo en posturas fixas, que orixina fatiga postural, 
etc.  

� Fatiga visual: regulación inadecuada en altura e distancia 
da pantalla do ordenador, cegamentos ou reflexos sobre a 
pantalla; regulación incorrecta de contraste, brillo e tamaño 
dos caracteres da pantalla do ordenador, etc. 

� Fatiga mental e psicolóxica: esforzo intelectual ou mental 
excesivo, sobrecarga de traballo, inadaptación á tecnoloxía, 
monotonía das tarefas, relacións sociais limitadas, etc. 

� Disconfort ambiental (iluminación, temperatura, ruído): 
condicións ambientais inadecuadas no posto de traballo con 
PVD, como mala iluminación, frío ou calor e ruído ambiental 
procedente de impresoras anexas ao equipo ou ben de 
terminais instaladas en cadea nunha oficina cun elevado 
número de persoal.  

� Exposición a radiacións: campos electromagnéticos 
producidos polas redes inarámicas (WiFi) dos novos 
dispositivos electrónicos (ver o capítulo 3.3. sobre os 
riscos asociados a estas ferramentas de traballo). En canto 
ás procedentes dos monitores, as pantallas planas non 
emiten o mesmo nivel de radiacións que as antigas 
pantallas CRT. 

� Contactos térmicos: transmisión de calor ao colocar o 
ordenador portátil sobre as pernas ou no regazo, podendo 
afectar á capacidade reprodutora ou ao sistema circulatorio 
da persoa usuaria. 
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Medidas preventivas no uso das PVD 

Para a prevención dos riscos laborais asociados ao emprego das 
PVD hai que referirse ás directrices establecidas no Real Decreto 
488/1997, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de 
seguridade e saúde relativas ao traballo con equipos que inclúen 
pantallas de visualización e ás Notas Técnicas de Prevención (NTP) 
do INSHT sobre a ergonomía do posto e ambiente de traballo. 

Iluminación 

O traballo con PVD require unha iluminación non demasiado 
brillante para evitar cegamentos, recomendándose niveis entre os 
300 e os 500 lux. Niveis moi inferiores soamente serían adoptables 
se existira un pouco de contraste entre a representación visual e o 
fondo de pantalla. De mesmo xeito, con niveis moi superiores 
acrecéntase a fatiga visual. 

Ruído 

Aínda que os traballos nun posto de oficina non están sometidos a 
niveis de ruído superior a 80 dB(A) (nivel de ruído a partir do que 
aparecen danos no oído), para evitar molestias ou perturbacións 
na persoa traballadora, recoméndase non expoñerse a niveis de 
ruído ambiental superiores a 65 o 70 dB(A). Para tarefas que 
esixan unha alta concentración recoméndase niveis de ruído 
ambiental inferiores a 55 dB(A). 

Convén manter colocadas as carcasas das impresoras ou outras 
máquinas de oficina que fagan ruído, para reducir a súa 
intensidade e realizar un mantemento regular das mesmas para 
controlar se estas fan un nivel de ruído maior ao habitual. Tamén 
se poden afastar, se é posible, estes equipos de traballo a lugares 
máis afastados ou a outras salas. 

Ambiente térmico 

Debe manterse no entorno de traballo unha temperatura de entre 
17 - 27 ºC (temperatura recomendada para locais onde se realizan 
traballos sedentarios, propios de oficina e similares) e unha 
humidade relativa entre 30 - 70 %. 
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Mesa de traballo 

Debe ter as dimensións suficientes para realizar as tarefas 
comodamente e permitir unha colocación flexible da pantalla do 
ordenador, do teclado, dos documentos e do material accesorio, 
deixando espazo suficiente para apoiar mans e brazos. Debe 
existir espazo libre detrás da mesa para moverse comodamente e 
espazo debaixo da mesma para permitir variar a posición de 
pernas e xeonllos. As medidas recomendadas de dimensión e 
espazos da mesa de traballo para tarefas xerais de oficina, son de 
como mínimo 120 cm. de ancho por 80 cm. de profundidade.  

Cadeira 

Deberá ter dimensións adecuadas, co asento e respaldo regulable 
en altura e inclinación, con repousabrazos, e ao menos 5 patas con 
rodas e a posibilidade de xiro para permitir a mobilidade e o 
acceso aos elementos de traballo. Regularase a altura da cadeira 
ata que os cóbados queden á altura da mesa e os xeonllos formen 
un ángulo de 90º co chan. Se non é posible, utilizarase un 
repousapés. 

Pantalla do ordenador 

Dende hai tempo, as pantallas que se están empregando nos 
ordenadores actuais son as TFT-LCD ou as LED fronte as pantallas 
CRT (as dos antigos ordenadores).  

A Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos laborales 
relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización 
do INSHT recolle que o  tamaño e resolución das pantallas CRT 
debe adecuarse ao tipo de tarefa a realizar. 
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Pola súa parte, as normas TCO'03 establecen, tanto para as 
pantallas CRT como para as pantallas TFT, uns mínimos de 
resolución moito máis estritos. 

 

Aínda que nas pantallas planas con respecto as CRT, o fenómeno 
do pestanexo é practicamente inapreciable, a presenza de reflexos 
e a perda de contraste na pantalla dependen do acabado 
superficial da mesma (pantalla antirreflexos) e a disposición do 
posto con respecto ás fontes de luz. 

Deberán utilizarse pantallas con superficie mate, para evitar 
reflexos e mantela limpa de po e sucidade para non perder a 
nitidez dos caracteres. Axustar a luminosidade da pantalla e o 
contraste e brillos entre os caracteres e o fondo da pantalla e 
adaptalos facilmente ás condicións do entorno de traballo.  

Empregarase unha pantalla regulable en altura e situarase a unha 
distancia de como mínimo 40 cm. respecto aos ollos e á altura dos 
ollos ou lixeiramente por debaixo (nun espazo comprendido entre 
a liña de visión horizontal e a trazada a 60º baixo a horizontal). 
Non obstante, varios estudos revelan que a zona preferida polas 
persoas usuarias de PVD é un ángulo de 30º. De ser necesario, 
colocar o monitor sobre un soporte regulable en altura. 



 NOVAS OCUPACIÓNS E TAREFAS EMERXENTES:  
GUÍA DE MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 
 

 
77 

 

A pantalla nunca se situará fronte a unha ventá ou en contra dela 
(de costas), posto que no primeiro caso producirase unha 
diminución do contraste, e no segundo caso, o cegamento da 
persoa usuaria. Colocarase de forma perpendicular ás ventás. Se 
isto non se pode, as ventas deben cubrirse con cortinas ou 
persianas que amortezan a luz, evitando reflexos sobre a pantalla 
ou cegamentos sobre a persoa traballadora. É preferible que as 
ventá queden á esquerda da persoa traballadora, se é destra, ou á 
dereita se é zurda, para evitar sombras. 

No caso de ter luminarias, a pantalla situarase preferentemente de 
forma que as luminarias queden perpendiculares á pantalla. 

Teclado e rato do ordenador 

Aconsellase utilizar un teclado suficientemente plano, inclinable e 
independente da pantalla, para permitir adoptar una postura 
cómoda para brazos ou mans. Recomendase que a altura da fila 
central de teclas (3ª fila) non exceda de 30 mm. respecto á base 
do teclado e a súa inclinación debería estar comprendida entre 0º 
e 25º respecto á horizontal. 

Se o teclado inclúe un soporte para 
as mans, a súa profundidade debe 
ser ao menos de 10 cm. Se non 
existe dito soporte, debe existir na 
mesa o espazo suficiente diante do 
teclado para apoiar os brazos e as 
mans. O rato do ordenador debe ter 
unha forma que permita a súa 
utilización cómoda.  
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No caso de utilizar ordenador portátil, recomendase empregar un 
teclado independente conectado ao equipo portátil.  

Portadocumentos 

Recoméndase dispoñer de atril para colocar documentos, de tal 
modo que se reduzan ao mínimo os movementos incómodos da 
cabeza e os ollos. 

Postura adecuada do/a traballador/a 

Costas rectas e descansadas sobre un respaldo, non cruzar as 
pernas, manter os brazos e antebrazos formando 90º e ter as 
mans aliñadas cos antebrazos. Traballarase coa cabeza fronte ao 
ordenador, evitando xiros bruscos (ángulo de xiro inferior a 35º).  

Descanso visual, postural e mental 

Deben facerse pausas duns 10 ou 15 minutos, cada 90 minutos de 
traballo coa PVD, para relaxar a vista e a mente; realizando outras 
tarefas que non requiran a PVD, cambiando de postura para aliviar 
a tensión provocada polo estatismo postural diante da PVD, dando 
algúns paseos na habitación, etc.  

Para tarefas que requiran o mantemento dunha gran atención 
convén realizar ao menos unha pausa visual de 10 minutos cada 
hora. Aumentar a frecuencia de pestanexos para manter os ollos 
hidratados e máis protexidos. 

Radiacións e contactos térmicos 

As pantallas planas non emiten o mesmo nivel de radiacións que 
as antigas pantallas CRT. En caso das radiacións emitidas polos 
novos dispositivos electrónicos (ordenador portátil, tablet…), así 
como para a prevención da calor desprendida por estes 
dispositivos cando se depositan sobre pernas ou regazo, ver o 
capítulo 3.3 desta guía sobre os riscos asociados a estas 
ferramentas de traballo. 

Control dos riscos psicosociais 

Para a redución da carga psicolóxica do posto débese evitar o 
illamento das persoas traballadoras, posibilitando a comunicación e 
as relacións de cooperación entre elas, dar a máxima iniciativa ao 
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traballador ou traballadora na realización do seu traballo e 
incorporar unha variedade de tarefas e responsabilidades para a 
evitar a monotonía no posto. Tamén é fundamental proporcionarlle 
información sobre o funcionamento dos sistemas informáticos para 
que a persoa usuaria non se sinta inadaptada ao uso das novas 
tecnoloxías. 

Para máis información consultar 

- NTP 252: Pantallas de Visualización de Datos: condiciones de 
iluminación do Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT). 

- NTP 602: El diseño ergonómico del puesto de trabajo con 
pantallas de visualización: el equipo de trabajo do Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

- Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos 
laborales relativos a la utilización de equipos con pantallas de 
visualización do Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (INSHT). 

 


