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INTRODUCIÓN

Partindo dun desexo común dos distintos países membros de promover a mellora da 
seguridade dos traballadores, a Unión Europea estableceu en materia Preventiva uns 
principios básicos que se desenvolven a través de Directivas, das cales a máis signi-
ficativa é a 92/1989 denominada Directiva “MARCO” sobre protección da saúde dos 
traballadores. Esta Norma Europea trasponse ao noso dereito nacional a través da Lei 
31/1995 de “Prevención de Riscos Laborais”, na que podemos distinguir obrigas das 
Empresas e tamén dereitos e obrigas dos Traballadores.

O posto de traballo do habilitador naval encádrase, como calquera outro posto de tra-
ballo, dentro do ámbito de aplicación da Lei 31/1995 a cal no seu artigo 29 establece 
concretamente as obrigas por parte dos traballadores en materia de prevención de 
riscos:

nn 1.1
Corresponde a cada traballador velar, segundo as súas posibilidades e mediante o 
cumprimento das medidas de prevención adoptadas en cada caso, pola súa propia 
seguridade e saúde no traballo e pola daquelas persoas ás que poida afectar a súa ac-
tividade profesional, a causa dos seus actos e omisións no traballo, de conformidade 
coa súa formación e as instrucións do empresario.

nn 1.2
Os traballadores, conforme á súa formación e seguindo as instrucións do empresario, 
deberán en particular:

•	Usar axeitadamente as máquinas, aparatos, ferramentas, substancias quími-
cas, equipos de transporte e calquera outro medio cos que se desenvolva a súa 
actividade.

•	Utilizar correctamente os medios e equipos de protección facilitados polo em-
presario, de acordo coas instrucións recibidas.

•	Non poñer fóra de funcionamento e utilizar correctamente os dispositivos de 
seguridade existentes ou que se instalen nos medios relacionados coa súa ac-
tividade ou nos lugares de traballo nos que esta se desenvolva.

•	Informar de inmediato o seu superior xerárquico directo, e os traballadores de-
signados para realizar actividades de protección e de prevención ou no seu caso 
ao servizo de Prevención, sobre calquera situación que, ao seu xuízo, entrañe 
ou risco para a seguridade e a saúde dos traballadores.

•	Contribuír ao cumprimento das obrigas establecidas pola autoridade compe-
tente co fin de protexer a seguridade e a saúde dos traballadores no traballo.

•	Cooperar co empresario para que este poida garantir unhas condicións de tra-
ballo que sexan seguras e non entrañen riscos para a seguridade e a saúde dos 
traballadores.

1
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nn 1.3
O incumprimento dos traballadores en materia de prevención de riscos terá a consi-
deración de incumprimento laboral para os efectos previstos no artigo 58.1 do Esta-
tuto dos Traballadores.

A partir do recoñecemento do dereito dos traballadores no ámbito laboral á protec-
ción da súa saúde e a súa integridade física, a Lei establece diversas obrigas a Admi-
nistración e empresas para garantir o devandito dereito. A protección do traballador 
fronte aos riscos laborais esixe unhas actuacións por parte da empresa, que son:

•	Integrar a actividade preventiva na empresa.

•	Avaliar riscos

•	Planificar e Adoptar medidas preventivas. (Coordinación de Actividades, Protec-
ción colectiva e Protección individual)

•	Dar a axeitada formación e información aos traballadores sobre os seus riscos 
laborais.

•	Garantir a consulta e participación dos traballadores.

•	Realizar o control da saúde dos Traballadores.

•	Realizar a paralización de actividades ante Riscos Graves e Inminente.

O incumprimento por parte da Empresa das obrigas en materia de PRL poderá su-
poñer unha sanción por parte da Autoridade Laboral por vía Administrativa sen extin-
guirse a vía Civil ou Penal (Lei 31/95).
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RISCOS ESPECÍFICOS ASOCIADOS AO POSTO DE 
HABILITADOR NAVAL

O traballo de habilitador naval desenvólvese habitualmente a bordo de buques de nova 
construción ou en reparación, polo que se encontran expostos tanto a riscos inheren-
tes ao seu posto de traballo, como a riscos comúns ao resto de actividades que de 
xeito simultáneo se desenvolven en estaleiros e varadoiros.

Os principais riscos asociados as tarefas propias do habilitador naval son:

nn 2.1 Caídas de persoas a este e a distinto nivel
A caída de persoas ao mesmo nivel é un accidente que se produce con frecuencia nes-
te posto de traballo, debido principalmente á falta de orde e limpeza, á acumulación 
de materiais e aos diferentes cables e mangueiras que adoitan amontoarse nas zonas 
de traballo. Estes accidentes incrementan a súa gravidade cando as devanditas caídas 
se producen a distinto nivel.

Medidas preventivas:

•	Manter a zona de traballo o máis limpa e ordenada posible.

•	Non acumular máis material de que sexa realmente necesario.

•	Procurar non estender cables ou mangueiras polas zonas de paso.

•	Prestar especial atención ao desprazarse por zonas onde se esta rastrelando o 
piso pois a posibilidade de tropezar é maior.

•	Verificar diariamente o arnés e o resto de equipos de seguridade.

•	Non depositar materiais ou ferramentas en zonas de paso. Gardar as ferra-
mentas despois de utilizalas.

•	Retirar os materiais sobrantes aos colectores habilitados para iso.

2
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•	Se se produce un derramo, intentar recollelo de xeito axeitado e avisar os en-
cargados ou persoal de limpeza.

•	Non utilizar bidóns ou cubas para subir a eles.

•	Manter os chanzos das escaleiras limpas e non deixar restos de materiais na 
súa base.

•	As estadas de borriqueta deben ter un ancho mínimo de 60 cm de plataforma 
e a resistencia adecuada para soportar o teu peso e dos materiais que sobre el 
se apoien.

•	Non manipular as estadas, nos estaleiros son os andamieiros os responsables 
da súa montaxe e desmontaxe.

•	Empregar arnés de seguridade sempre ao realizar traballos a máis de dous 
metros de altura e en ausencia de protección colectiva, non obstante nalgúns 
centros de traballo poderán esixir o emprego do arnés en alturas inferiores.

•	Empregar calzado con adoite antideslizante.

precaucións en estadas e escaleiras

•	Só usaranse estadas e escaleiras homologadas e montadas por persoal cua-
lificado.

•	Acceder á estada polos sitios habilitados para tal fin.

•	As estadas móbiles han de estar freadas para o seu uso estando prohibido mo-
velo con persoas enriba.

•	En todas as zonas de traballo onde existan ocos ou vans, estes han de contar 
con dobre varanda a unha altura máxima de 60 e 90 cm e rodapé para evitar 
caídas de obxectos.

•	Non se deben manipular nunca varandas e elementos estruturais e avisar en 
caso que se detecten estas situacións.

precaucións en plataformas elevadoras: 

•	Utilizalo só persoal instruído para o seu uso.

•	Antes de comezar o seu emprego comprobar o seu correcto funcionamento.

•	Comprobar o ámbito de traballo evitando chan irregular.

NON
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•	Non superar a carga de utilización do equipo.

•	Facer uso do arnés de seguridade debidamente ancorado á plataforma.

•	Realizar desprazamentos de forma suave e con precaución.

nn 2.2 Caída de obxeCtos manipulados polo  
traballador
A caída de obxectos manipulados polo traballador poden producir danos tanto a el 
mesmo coma aos compañeiros que se encontren en planos inferiores de traballo.

Medidas preventivas: 

•	Manter sempre as ferramentas limpas e coas súas empuñaduras en bo estado.

•	Ao realizar traballos en altura as ferramentas e accesorios deberán estar 
suxeitos ao cinto portaferramentas ou ao arnés.

•	Non deixar materiais ou ferramentas en zonas onde poidan caer sobre outros 
traballadores.

•	Utilizar as ferramentas axeitadas á tarefa que se vai levar a cabo. Entregar as 
ferramentas en man, nunca as lanzar.

nn 2.3 Caída de obxeCtos desprendidos
A caída de obxectos dende alturas superiores ás que nos encontramos traballando, 
teñen a súa principal orixe en tres causas:

•	Materiais ou ferramentas que lles caen aos traballadores situados en zonas 
superiores.

•	Restos de materiais situados en zonas de paso con aberturas ao exterior ( pla-
taformas, escaleiras de servizo, estadas...)

•	Materiais transportados polas grúas e outros sistemas de elevación.

 Medidas preventivas: 

•	Empregar sempre o casco de seguridade e especialmente se hai outros traba-
lladores en alturas superiores.

•	Non deixar ferramentas ou restos de materiais en zonas de paso onde os poi-
dan golpear e poidan caer enriba doutros traballadores.

•	Non eslingar nin enganchar materiais na grúa sen estar capacitado para iso. 
No estaleiros encóntranse sempre enganchadores debidamente autorizados 
para esa tarefa.

•	Para a elevación de materiais ou ferramentas de pequeno tamaño empregar 
gaiolas ou elementos similares que eviten o posible derrubamento destes.

•	Nunca situarse baixo a grúa cando esta teña materiais enganchados. É impor-
tante desprazarse se se observa que se dirixe cara ao lugar onde se está.

•	A morea é un aparato de elevación de uso frecuente no sector naval. Cando se 
faga uso deste ter en conta o seguinte

— O peso da carga a elevar nunca será superior a aquel para o cal foi dese-
ñado.
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— O punto ao cal o suxeitamos debe ofrecer así mesmo garantía de suxeitar 
a carga e as tensións que se poidan xerar; non soldes puntos de suxei-
ción se non dispós dos coñecementos axeitados

— Os ganchos, cadeas e engrenaxes do aparato de elevación encontraranse 
en perfecto estado de uso, se sufrisen algunha deterioración desbota-
ranse de inmediato.

nn 2.4 pisadas sobre obxeCtos
As pisadas sobre obxectos no posto de traballo de habilitador naval son frecuentes 
debido ao elevado numero de recortes de material que se producen ao adaptar os 
diferentes elementos modulares ( biombos, teitos, listóns, pisos, etc) para a súa co-
rrecta ensamblaxe. Estes restos de materiais que con frecuencia alfombran a zona de 
traballo producen unha grande incomodidade ao desprazarse, así como gran cantida-
de de caídas, danos en nocellos, en ocasións de difícil e lenta recuperación.

Medidas preventivas:

•	Hai que facer fincapé de novo sobre a importancia da orde e limpeza na zona 
de traballo; dedicándolle escaso tempo antes de comezar a tarefa, traballarase 
con maior comodidade e así evitaranse moitos dos accidentes que a falta de 
orde e limpeza leva consigo.

•	Informarse sempre de onde se deben situar os residuos que se producen, posto 
que gran cantidade dos materiais utilizados son reciclables.

•	Non deixar as ferramentas no chan, ademais de molestar deterióranse. 

nn 2.5 Golpes por obxeCtos inmóbiles
Este tipo de accidentes ten lugar entre os carpinteiros navais pola gran cantidade de 
espazo que ocupan o materiais utilizados e á vez o moitas veces reducido espazo no 
que se traballa (acomodación, ponte, salas de control...)

NON



MÓDULO I
FORMACIÓN TEÓRICA 15

Medidas preventivas:

•	Delimitar sempre coa suficiente previsión, en función da cantidade de material 
que se depositará a bordo, as zonas de estiba e as zonas de manipulación e 
corte do material, deixando sempre as vías de paso expeditas. 

nn 2.6 Golpes por obxeCtos e ferramentas
Neste punto analizaranse os riscos que as ferramentas manuais, eléctricas ou pneu-
máticas nos xeran e como evitalos. Este apartado desenvolverase en Riscos dos equi-
pos de traballo, no módulo II.

Os danos máis habituais producidos polas ferramentas manuais débense a un uso 
inadecuado, a unha deficiente formación profesional ou ao emprego de ferramentas 
defectuosas ou en mal estado de conservación.

É esencial para o correcto uso destas o ter sido correctamente instruídos e formados.

Se se ten que usar algunha ferramenta coa que non se está familiarizado, é preciso 
solicitar información a outros compañeiros que teñan unha maior experiencia no em-
prego desta. 

nn 2.7 atrapamentos produCidos por máquinas ou 
obxeCtos
Nalgúns buques, por necesidades de produción, sitúanse a bordo máquinas como as 
dobradoras de chapa, pequenas prensas hidráulicas, serras circulares etc.

Se non utilizamos de xeito axeitado estas e respectando as medidas de seguridade 
podemos sufrir graves accidentes.

Proxección de fragmentos ou partículas incandescentes, exposición a radiacións ul-
travioletas, etc. por falta de protección nas zonas de traballo, por manexo inadecuado 
de equipos de soldadura ou corte ou por falta ou incorrecta utilización dos equipos de 
protección individual...

NON
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Medidas preventivas:  

•	Non eliminar nunca os resgardos que protexan as partes móbiles das máqui-
nas.

•	Comprobar que o cogomelo de parada de emerxencia funciona correctamente.

•	Se a máquina funciona mediante sistema de dobre mando, non pontealo.

•	Utilizar empuxadores ou útiles para aproximar os materiais.

•	Respectar as indicacións de uso do fabricante e ler o manual de instrucións 
antes de utilizala.

•	Apagar e desconectar a máquina para realizar labores de mantemento ou lim-
peza.

•	Ao recibir material ou maquinaria a bordo evitar situarse entre o devandito ma-
terial e elementos fixos do barco pois se podería sufrir esmagamento por mo-
vementos inexpertos e bruscos da grúa.

•	Uso obrigatorio do equipo de protección de soldadura: pantalla, luvas, mandil 
e/ou chaquetilla, etc.

•	Protexer as zonas adxacentes a aquelas onde realicen traballos que poidan xe-
rar salpicaduras ou proxeccións, e advertir aos traballadores próximos do risco 
de lesións oculares.
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nn 2.8 sobreesforzos
Os sobreesforzos prodúcense con frecuencia nas carpintarías navais. O tamaño das 
pezas modulares unidas ao seu peso e as difíciles posturas que con frecuencia se 
deben adoptar para realizar o traballo xeran diferentes danos a nivel músculo esque-
lético, entre as que destacamos lesións como lumbalxias, contracturas musculares 
etc, que son en gran parte recuperables e outras de maior gravidade, como a hernia 
discal que pode ser motivo de incapacidade para o traballador.

É pois importante habituarse a mover cargas de forma manual adoptando as medidas 
de prevención axeitadas, así como evitar realizar esforzos no uso de ferramentas su-
periores á nosa capacidade física.

Medidas preventivas:  

ao levantar a carga manualmente:

•	Procurar ter un bo agarre, firme e non escorregadizo.

•	Separar lixeiramente os pés, flexionar as pernas e elevar a carga coas costas 
rectas e a cabeza ergueita.

•	Se se debe transportar ou manter a carga suxeita, facelo con ela pegada ao 
corpo.

•	Para mover, trasladar ou aproximar paneis de biombos, teitos, portas ou ele-
mentos similares procurar sempre dispoñer da axuda dos compañeiros. No 
caso contrario, os minutos que creas gañar facéndoo ti só, perderalos poste-
riormente acudindo a rehabilitación.

•	Se se ten que desempeñar unha tarefa nunha postura incómoda ou forzada, 
intentar alternala con outra ou descansar periodicamente realizando estira-
mentos musculares.

•	Sempre que sexa posible empregar medios mecánicos de elevación. Acontece 
a miúdo que se carece destes medios por unha mala planificación da tarefa a 
realizar.

nn 2.9 ContaCtos eléCtriCos
A electricidade é unha forma de enerxía que usamos cotiamente pero que cando sufri-
mos un contacto eléctrico nos pode producir graves danos e mesmo a morte.

Detectar a presenza de electricidade non é posible para nós mediante os sentidos, o 
cal supón un risco engadido.

O feito de empregar ferramentas eléctricas e de dispoñer de iluminación artificial fai 
que practicamente este risco estea presente nas zonas que traballamos.

O dano que a electricidade nos produce é proporcional á intensidade, a cal se mide en 
amperios, que atravesa o noso corpo ao sufrir un contacto con elementos en tensión.

Os outros dous factores que interveñen son o tempo que permanecemos en contacto 
e a zona do noso coiro que atravesa, sendo máis daniño se é a cabeza ou o corazón.

A intensidade que percorre o noso corpo será maior canto máis elevado sexa a voltaxe 
e menor canto maior sexa a resistencia que ofrecemos ao seu paso.
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As principais causas de contacto eléctrico son as seguintes:

•	Cables, mangueiras danados e con zonas do condutor desprotexidos.

•	Empalmes defectuosos e mal illados.

•	Manipulación de maquinaria sen desconectala da rede eléctrica.

•	Cadros en mal estado ou sen protección axeitados.

•	Máquinas sen unha correcta posta a terra ou as súas partes metálicas.

•	Realimentacións intempestivas.

Medidas preventivas:  

•	Evitar deixar os cables e alongadores polo chan, pois se danarán co paso de 
operarios e materiais.

•	Se manipulas algunha máquina ou ferramenta eléctrica debes apagala, des-
conectala e asegurarte de que ninguén a volverá conectar mentres esteas a 
traballar nela.

•	Non realizar traballos eléctricos se non estás formado e autorizado para iso. 
No estaleiro disponse de persoal de mantemento debidamente cualificado, 
nunca realices circuítos eléctricos, podes poñer en perigo outros traballadores.

•	Os cadros eléctricos deberán dispoñer de interruptores diferenciais asociados 
á posta a terra da instalación.

•	Recordar que os interruptores magneto-térmicos tamén chamados limitadores 
ten como función protexer ás máquinas, non ás persoas.

•	Utilizar as caravillas axeitadas para cada tipo de conector.

•	As lámpadas portátiles de 230 v non están permitidas, débese utilizar sempre 
tensión de seguridade de 24 v.

•	Non empregar ferramentas eléctricas se se está exposto á chuvia con mans ou 
pés húmidos.

•	Se un compañeiro teu está a sufrir un contacto eléctrico non debes tocalo di-
rectamente, intenta cortar a subministración eléctrica que produce o contacto 
ou separalo mediante algún elemento illante.

nn 2.10 inhalaCión ou inxestión de substanCias 
tóxiCas ou noCivas
a vía respiratoria é a máis importante entrada de substancias tóxicas no organismo. 
Os danos producidos pola exposición a estas substancias varían en función do tipo de 
substancia contaminante, a concentración no aire, o tempo que estamos expostos e 
as nosas características fisiolóxicas individuais.

O habilitador naval exponse no desenvolvemento da súa tarefa habitual a partículas 
en suspensión producidas por fibras minerais (la de rocha, fibra de vidro, e mesmo 
amianto en reparación de buques) serraduras, fumes, gases de soldadura, vapores 
de pinturas, vernices, e colas de contacto. Como consecuencia desta exposición po-
demos sufrir accidentes por intoxicación aguda (prodúcese nun período máximo de 
24 horas) ou enfermidades profesionais consecuencia da exposición prolongada no 
tempo.
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Os danos para a saúde por inhalación destas substancias son graves e afectan princi-
palmente á nosa capacidade respiratoria.

Unha vez nos nosos pulmóns estas substancias poden pasar ao sangue ao atravesar a 
membrana alveolar, podendo acumularse e danar os nosos órganos internos.

Alerxia, asma laboral, neumoconiose e cancro son algunhas das enfermidades que 
poderemos sufrir se non nos protexemos axeitadamente fronte a estes riscos conta-
minantes.

Medidas preventivas:

•	Aplicar sistemas de extracción localizada naqueles puntos onde se xere o con-
taminante, expulsándoo cara a zonas onde non prexudique a outros traballado-
res, para iso hai que ter en conta a dirección do vento.

•	Procura unha boa ventilación xeral.

•	Non sopres con aire a presión para limpar, utiliza preferiblemente sistemas de 
aspiración

•	Cando se traballa con materiais que despidan po, fibras, fumes ou néboas uti-
lizar máscara con filtros axeitados. Para as partículas, o filtro identifícase pola 
letra P, a cor branca e un número entre 1 e 3 en función do seu menor ou maior 
grao de protección.

•	Para a protección fronte a gases e vapores hai distintas modelos de filtro en 
función da natureza do contaminante. Estes filtros poden ser mixtos, identi-
fícanse ao igual que os de partículas por unha letra, unha cor e un número. 
Neste punto deberás consultar o responsable de prevención da túa empresa 
para que te provea dos filtros axeitados.

a entrada do contaminante por vía dérmica prodúcese unha vez que este atravesa as 
barreiras que as diferentes capas da pel lle opoñen. Polo que unha pel danada ofrece-
rá unha menor resistencia á abrasión de substancias químicas.

a absorción do contaminante por vía dixestiva prodúcese ao atravesar este a mucosa 
gástrica e entrar no torrente sanguíneo.

NON
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a entrada por vía parenteral prodúcese a través das feridas da pel. Neste caso ao 
axente contaminante non se lle opón ningunha barreira de protección.

Medidas preventivas:  

•	Non deixar alimentos nas zonas de traballo.

•	Lavarse as mans antes de comer ou fumar.

•	Utilizar luvas axeitadas ao tipo de traballo que se realiza. Se os produtos que se 
manipulan son líquidos, débense empregar luvas impermeables.

•	Nunca depositar, nin sequera de xeito transitorio, substancias químicas (di-
solventes, decapantes, combustibles...) en envases de bebidas ou alimentos. 
Algúns dos accidentes máis graves entre carpinteiros navais prodúcense por 
este motivo.

nn 2.11 ContaCto Con substanCias CáustiCas e/ou 
Corrosivas
Estas substancias producen ao contacto danos por irritación ou destrución dos teci-
dos vivos tanto da pel coma das vías respiratorias. Polo tanto, ao manipulalas débense 
adoptar as seguintes medidas de precaución:

•	Ler sempre a etiqueta e as indicacións de perigo.

•	Non inhalar os vapores que producen, utilizar máscaras con filtros específicos.

•	Protexer a cara e os ollos mediante o uso de pantalla facial.

•	Evitar calquera contacto coa pel

•	Almacenalas en lugar sinalizado lonxe de traballos en quente.

os axentes químicos

O RD 374/2001 do 6 de abril, sobre a protección da seguridade e saúde dos traballa-
dores contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo define 
como:
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•	Axente químico, o elemento ou composto químico utilizado, producido ou verti-
do na actividade laboral.

•	Exposición a un axente químico é a presenza dun axente químico no lugar de 
traballo que implique o contacto deste co traballador.

•	Risco é a posibilidade de sufrir un dano derivado da exposición a axentes quí-
micos.

Calquera produto químico é capaz de producir danos no organismo humano se este a 
absorbe en suficiente cantidade.

A absorción dunha substancia polo organismo é o paso desta ao sangue, así, cando 
se fala de absorción dérmica, referímonos á capacidade dalgunhas substancias para 
atravesar a pel e incorporarse ao torrente sanguíneo. O dano que un tóxico produza 
no organismo vai depender da dose, pero tamén do tempo que tarda en administrarse 
esa dose.

En función destes dous factores, a dose e o tempo, adóitanse clasificar as intoxica-
cións en agudas e crónicas. As primeiras caracterízanse pola absorción no organis-
mo de doses altas en períodos curtos de tempo (24 horas como máximo), situacións 
típicas en caso de accidentes (escapes, derramos, etc) ou en operacións que se levan 
a cabo con carácter ocasional (limpeza, mantemento). Pola contra, as intoxicacións 
crónicas prodúcense ao recibir o individuo pequenas doses do tóxico a intervalos de 
tempo reducidos (xornada laboral ou parte dela) pero repetidas ao longo da vida da-
quel, sendo este, precisamente o tipo de intoxicación máis frecuente das exposicións 
laborais, cuxa intensidade non ten por que ser prexudicial a curto prazo, aínda que si a 
longo prazo, xa que o efecto da suma das doses pode demorarse no tempo neste tipo 
de intoxicacións, ás veces, mesmo anos.

Clasificación de substancias perigosas 

A clasificación e os requisitos do etiquetado do RD 363/1995 serán sustituidos por 
un Reglamento para aplicar o Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación 
e Etiquetado de Productos Químicos (UNECE, 2005) o SGA (GHS  siglas en inglés). O 
Reglamento REACH require o Sistema Globalmente Armonizado de Nacions Unidas 
para clasificación, etiquetado e envasado de sustancias e mezclas. 
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O GHS especifica as categorías 1A, 1B e 2 para as clases de perigo carcinoxénicas, 
mutaxénicas e tóxicas para a reproducción (CMR) en lugar das categorías 1, 2 e 3 que 
establece o RD 363/1995.

Para os efectos agudos, o GHS establece 5 categorías, que reemplazarán as 3 catego-
rías que existen na actualidad de muy tóxico, tóxico e nocivo (T+, T y Xn).

O GHS ademáis, diferencia entre exposición por vía cutánea, oral e por inhalación

tóxicas: Son substancias ou 
preparados que, por inhalación, 
inxestión ou penetración 
cutánea poden provocar efectos 
agudos ou crónicos na saúde 
das persoas, mesmo a morte.

Categoria 1 e 2

•	Oral

•	Cutanea

•	Inhalación

Categoria 3

•	Oral

•	Cutanea

•	Inhalación

Categoria 4

•	 Oral

•	 Cutanea

•	Inhalación

Para a reproducción, 
categoria:

•	 1A

•	 1 B

•	 2

Por aspiración, categoria:

•	 1

Carcinoxénico: Substancias 
que, por inhalación, inxestión 
ou penetración cutánea poden 
producir cancro ou aumentar a 
súa frecuencia.

Categoria:

•	 1A

•	 1B

•	 2
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Corrosivas: Substancias 
que, polo seu carácter ácido 
ou cáustico, poden causar 
irritación, queimaduras ou 
a destrución dos tecidos 
orgánicos.

Categoria:

•	 1A

•	 1B

•	 1C

sensibilizantes: Substancias 
que, por inhalación, inxestión 
ou penetración cutánea poden 
orixinar unha reacción do 
sistema inmunitario de forma 
que unha exposición posterior 
a esa de lugar para efectos 
negativos.

irritantes: Substancias non 
corrosivas que en contacto 
coa pel ou as mucosas 
poden provocar reaccións 
inflamatorias.

perigosas para o medio: 
Substancias que poden 
representar un perigo 
inmediato ou futuro para algún 
dos compoñentes do medio.

Comburentes: Son substancias 
que, en contacto con outras, 
especialmente as inflamables 
producen unha reacción 
fortemente violenta.

inflamables: Substancias 
susceptibles de entrar en 
ignición a temperaturas 
inferiores a 55ºC.

explosivas: Substancias que por 
unha achega de enerxía térmica 
ou un impacto poden orixinar 
unha reacción en cadea con 
xeración de ondas expansivas 
violentas.
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Sensibilizantes: Substancias que, por inhalación, inxestión ou penetración cutánea 
poden orixinar unha reacción do sistema inmunitario de forma que unha exposición 
posterior a esa de lugar para efectos negativos.   

Irritantes: Substancias non corrosivas que en contacto coa pel ou as mucosas poden 
provocar reaccións inflamatorias.   

Perigosas para o medio: Substancias que poden representar un perigo inmediato ou 
futuro para algún dos compoñentes do medio.   

Comburentes: Son substancias que, en contacto con outras, especialmente as infla-
mables producen unha reacción fortemente violenta.   

Inflamables: Substancias susceptibles de entrar en ignición a temperaturas inferiores 
a 55ºC.   

Explosivas: Substancias que por unha achega de enerxía térmica ou un impacto po-
den orixinar unha reacción en cadea con xeración de ondas expansivas violentas. 
  

ficha de datos de seguridade

É a que nos proporciona a información que permite tomar as medidas necesarias para 
a protección da saúde e a seguridade no lugar de traballo. Facilítase no momento 
da primeira entrega da substancia e posteriormente se se producen revisións pola 
aparición de novos coñecementos relativos á seguridade ou protección da saúde ou o 
medio. Ten que estar redactada en lingua española e debe incluír:

•	Identificación da substancia e do responsable da súa comercialización.

•	Composición/información sobre os compoñentes.

•	Identificación dos perigos.

•	Primeiros auxilios.

•	Medidas de loita contra incendios.

•	Medidas que deben tomarse en caso de vertedura accidental.

•	Manipulación e almacenamento.

•	Controis de exposición/protección individual.

•	Propiedades físico-químicas.

•	Estabilidade e reactividade.

•	Información toxicolóxica.

•	Información ecolóxica.

•	Consideracións relativas á eliminación.

•	Informacións relativas ao transporte.

•	Informacións regulamentarias.

•	Outras informacións.

manipulación de produtos químicos

Débense observar as seguintes recomendacións:
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•	Ler a etiqueta e as indicacións de perigo.

•	Utilizar cantidades mínimas.

•	Non utilizar os envases baleiros para outros propósitos

•	Etiquetar os envases novos

•	Non tirar residuos ao desaugadoiro

•	Non mesturar nos mesmos recipientes materiais incompatibles

•	Uso de equipos de protección individual

•	Comprobar o bo estado das montaxes, aparatos, material..

•	Cando sexa necesario traballar con sistema de extracción

•	Elixir sempre os recipientes axeitados

almacenamento de produtos químicos

Débense observar as seguintes recomendacións:

•	No lugar de traballo só se gardan as cantidades mínimas necesarias de produ-
tos químicos.

•	Disponse de boa ventilación nos locais, en especial nos lugares onde se alma-
cenan substancias tóxicas ou inflamables

•	Nas proximidades do almacén de substancias químicas non se realizan traba-
llos que poidan producir faíscas ou que xeren calor (esmerilar, soldar, amolar, 
etc.).

•	As substancias almacénanse tendo en conta incompatibilidades

nn 2.12 exposiCión a radiaCións
O carpinteiro naval está exposto ás radiacións ultravioleta (U.V), lumínica e infraver-
mella (I.R) producidas pola soldadura e se se traballa no exterior a U.V producidas 
polo sol.

NON
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Os efectos destas radiacións concéntranse nos ollos, por exemplo, a conxuntivite ou 
lesións máis graves en cornea ou retina, entre outras, e na pel producindo queimadu-
ras e algún tipo de cancro se a exposición é prolongada.

atmosferas explosivas (rd 681/2003)

Enténdese por atmosfera explosiva a mestura con aire, en condicións atmosféricas, 
de substancias inflamables en forma de gases, vapores, néboas ou pos, nas que, tras 
unha ignición, a combustión se propaga á totalidade da mestura non queimada.

Para que se produza unha explosión deben confluír varios factores como son a exis-
tencia dunha substancia inflamable (gas, vapor, néboa ou po) e dun oxidante (aire) 
nun intervalo de concentración determinado, que poida dar lugar a unha atmosfera 
explosiva.



MÓDULO I
FORMACIÓN TEÓRICA 27

O obxecto do Real Decreto 681/2003 é establecer as disposicións mínimas para a pro-
tección da saúde e a seguridade dos traballadores que puidesen verse expostos a 
riscos derivados de atmosferas explosivas no lugar de traballo.

En primeiro lugar, esta normativa establece que o empresario deberá tomar medidas 
de carácter técnico e/ou organizativo en función do tipo de actividade, seguindo unha 
orde de prioridades e conforme aos principios básicos seguintes:

•	Impedir a formación de atmosferas explosivas.

•	Cando a natureza da actividade non o permita, evitar a ignición de atmosferas 
explosivas e atenuar os efectos prexudiciais dunha explosión de forma que se 
garanta a saúde e a seguridade dos traballadores.

Por outra parte, o empresario ten que avaliar os riscos específicos derivados das at-
mosferas explosivas, tendo en conta, polo menos:

•	A probabilidade de formación e a duración de atmosferas explosivas.

•	A probabilidade da presenza e activación de focos de ignición, incluída as des-
cargas electrostáticas.

•	As instalacións, as substancias empregadas, os procesos industriais e as súas 
posibles interaccións.

•	As proporcións dos efectos previsibles.

Tamén teremos en conta na avaliación os lugares que estean ou poidan estar en con-
tacto, mediante aperturas, con lugares nos que poidan crearse atmosferas explosivas.

Paralelamente a estas obrigas, o empresario tamén ten a obriga de coordinación, xa 
que cando nun mesmo lugar de traballo se encontren traballadores de varias em-
presas, cada empresario deberá adoptar as medidas que sexan necesarias para a 
protección da saúde e a seguridade dos seus traballadores, incluídas as medidas de 
cooperación e coordinación a que fai referencia o artigo 24 da Lei de Prevención de 
Riscos Laborais e a súa disposición de desenvolvemento, o RD 171/2004.
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Clasificación das zonas

Co obxecto de evitar no posible o risco de explosión, deberanse clasificar en zonas 
(conforme ao anexo I do RD 681/2003) as áreas nas que poden formarse atmosferas 
explosivas. A clasificación de zonas consiste en determinar en que áreas existe a po-
sibilidade de ter risco de explosión.

Da clasificación en zonas dependerá o alcance das medidas que deban adoptarse (de 
acordo co anexo II). Así temos:

zona 0: Área de traballo na que unha atmosfera explosiva consistente nunha mestura 
con aire de substancias inflamables en forma de gas, vapor ou néboa está presente de 
modo permanente, ou por un período de tempo prolongado, ou con frecuencia.

zona 1: Área de traballo na que é probable, en condicións normais de explotación, a 
formación ocasional dunha atmosfera explosiva consistente nunha mestura con aire 
de substancias inflamables en forma de gas, vapor ou néboa.

zona 2: Área de traballo na que non é probable, en condicións normais de explotación, 
a formación dunha atmosfera explosiva consistente nunha mestura con aire de subs-
tancias inflamables en forma de gas, vapor ou néboa ou na que, en caso de formarse, 
a devandita atmosfera explosiva só permanece durante breves períodos de tempo.

zona 20: Área de traballo na que unha atmosfera explosiva en forma de nube de po 
combustible no aire está presente de forma permanente ou por un período de tempo 
prolongado ou con frecuencia.

zona 21: Área de traballo na que é probable a formación ocasional, en condicións nor-
mais de explotación dunha atmosfera explosiva en forma de nube de po combustible 
no aire.

zona 22: Área de traballo na que non é probable, en condicións normais de explota-
ción, a formación dunha atmosfera explosiva en forma de nube de po combustible no 
aire ou na que, en caso de formarse, a devandita atmosfera explosiva só permanece 
durante un breve período de tempo.

Gases pos

zona 0 zona 20

ATMOSFERA EXPLOSIVA PRESENTE DE MODO PERMANENTE,  
TEMPO PROLONGADO, FRECUENTEMENTE

zona 1 zona 21

FORMACIÓN OCASIONAL EN CONDICIÓNS NORMAIS DE OPERACIÓN

zona 2 zona 22

FORMACIÓN EN CONDICIÓNS ANORMAIS, SUBSISTE DURANTE  
UN TEMPO BREVE

zona sen risCo

NON CABE ESPERAR A FORMACIÓN ATMOSFERA EXPLOSIVA

Na clasificación de zonas defínense unhas áreas que dependen do tipo de substancia 
que orixine a atmosfera explosiva, podendo ser gasosa ou pulverulenta.
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medidas organizativas

Como primeira medida, o empresario debe asegurarse da axeitada formación e pro-
tección dos traballadores e se é necesario deberá definir por escrito as instrucións 
de traballo nunha área con risco, así como definir un sistema de permisos de traballo 
para operacións que poidan levar consigo un risco, ben por elas mesmas ou por unha 
interacción con outras actividades.

Os permisos de traballo deben ser expedidos por unha persoa expresamente autori-
zada para iso antes do comezo dos traballos.

medidas de protección contra explosións

Dende o punto de vista técnico o empresario deberá tomar unha serie de medidas 
mínimas para protección contra explosións:

•	Conter, controlar ou evacuar a zona segura todo escape intencionado ou non de 
gases, vapores, néboas ou pos inflamables.

•	Se existe mestura de substancias inflamables tomar as medidas axeitadas para 
cubrir o maior risco potencial.

•	Considerar as posibles fontes de ignición tendo presentes as descargas elec-
trostáticas como unha fonte máis e adecuando a roupa e material de traballo 
a tales circunstancias. Para iso deberase prover os traballadores de calzado 
antiestático e roupa de traballo axeitada feita de materiais que non dean lugar 
a descargas electrostáticas.

•	Adoptar todas as medidas necesarias para minimizar o risco de explosión ase-
gurándose de que os lugares de traballo, os equipos e os dispositivos de co-
nexión son os axeitados, ademais de ser instalados, ensamblados, mantidos e 
utilizados de forma correcta. Para el, a instalación, os equipos e sistemas de 
protección só se poñerán en funcionamento de acordo co documento de pro-
tección contra explosións, sendo de aplicación a todos os equipos e conexións 
que poidan orixinar un risco.

•	Deberán existir alertas ópticas e/ou acústicas, e en caso necesario, os traba-
lladores deberán ser desaloxados en condicións de seguridade antes de que 
se alcancen as condicións de explosión. Ademais dispoñeranse e manterán en 
funcionamento saídas de emerxencia que, en caso de perigo, permitan aos tra-
balladores abandonar con rapidez e seguridade os lugares ameazados.

Características intrínsecas:

1. Forma triangular.

2. Letras negras sobre fondo amarelo, bordos negros (o amarelo deberá 
cubrir como mínimo o 50% da superficie do sinal).
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•	 Antes de utilizar por primeira vez os lugares de traballo onde existan áreas 
nas que poidan formarse atmosferas explosivas, deberá verificarse a súa se-
guridade. Deberán manterse todas as condicións necesarias para garantir a 
protección contra explosións.

•	A realización das verificacións encomendarase a técnicos de prevención con 
formación de nivel superior, traballadores con experiencia certificada de dous 
ou máis anos no campo de prevención de explosións ou traballadores cunha 
formación específica no devandito campo impartida por unha entidade pública 
ou privada con capacidade para desenvolver actividades formativas en preven-
ción de explosións.

•	Os equipos dos que dependa a seguridade deberán ser independentes da ins-
talación e o seu funcionamento debe ser garantido aínda que exista un corte 
de enerxía. Outras medidas a tomar son por exemplo a posibilidade de desco-
nexión manual de equipos, sempre e cando isto non comprometa a seguridade 
ou a disposición de elementos de disipación da enerxía almacenada nos equi-
pos de forma segura.

•	Todos estes aspectos, tanto organizativos coma técnicos, deben quedar reflec-
tidos nun documento denominado Documento de protección contra explosións, 
o cal deberá ser elaborado polo empresario. Este documento deberá reflectir 
en concreto:

— Que se determinaron e avaliado os riscos de explosión.

— Que se tomarán as medidas axeitadas para lograr os obxectivos deste RD.

— As áreas que foron clasificadas en zonas de conformidade co anexo I.

— As áreas nas que se aplicarán os requisitos mínimos establecidos no 
anexo II.

— Que o lugar e os equipos de traballo incluídos os de alerta, están deseña-
dos e se utilizan e manteñen tendo debidamente en conta a seguridade.

— Que se adoptaron as medidas necesarias de conformidade co RD 1215/1997 
para que os equipos de traballo se utilicen en condicións seguras.

ESTE DOCUMENTO DEBE SER REALIZADO ANTES DO COMEZO DA OPERACIÓN 
E DEBERÁ SER REVISADO SE SE REALIZAN MODIFICACIÓNS NOS LUGARES DE 
TRABALLO

Medidas preventivas: 

•	Se se teñen que realizar traballos de soldadura, utilizar os equipos de pro-
tección axeitados: pantalla con cristal inactinico, luvas e roupa de protección, 
cubrindo todo o corpo.

•	Se son outros os que soldan, pero están próximos ao traballo a realizar, procu-
rar apantallar a zona onde estean.

•	Non dirixir a mirada cara aos fulgores ou reflexos de soldadura.

•	Se se traballa no exterior, aplicarse crema de protección solar con factor eleva-
do nas zonas da pel que se expoñan á radiación solar.

nn 2.13 inCendio e/ou explosión
O maior risco de incendio débese á acumulación de embalaxes e falta de limpeza.



MÓDULO I
FORMACIÓN TEÓRICA 31

Estes materiais combustibles en presenza do osixeno do aire inflámanse doadamente 
cos faíscas do corte e soldadura producindo pequenas conatos que, se non se sufo-
can, se transforman en incendios.

Outro risco potencial de incendio supóñeno a presenza de produtos inflamables como 
disolventes, pinturas, colas de contacto e as fugas de gases inflamables empregados 
nos labores de oxicorte, acetileno, propano etc.

Nos buques disponse habitualmente de servizo contra incendios con persoal cualifi-
cado. Se se percibe fume ou chamas dar a voz de alarma inmediatamente.

Non se debe empregar nunca auga para apagar o lume con presenza de electricidade 
ou dun liquido combustible, no primeiro caso corres o risco de electrocutarte e no 
segundo caso estenderías as chamas por salpicadura creando novos focos.

Medidas preventivas: 

•	Manter limpo o lugar de traballo.

•	Manter pechados os recipientes que conteñan substancias inflamables.

•	Non realizar traballos de corte ou soldadura en proximidade de materiais infla-
mables sen o pertinente permiso de traballo.

•	Non utilizar o osíxeno para limpar ou soprar pezas.

•	Evitar sobrecargar os aparatos eléctricos, así como os cables e conectores 
múltiples.

•	Comprobar que se dispón de extintor próximo á túa zona de traballo.

en caso de incendio:

•	Recorda que máis perigoso que as chamas é o propio fume que se xera nun in-
cendio. En presenza deste, debes desprazarte o máis próximo posible ao chan, 
cubrindo cunha tea húmida as vías respiratorias.

•	Procura pechar portas e zapóns para evitar que o lume se realimente.

risco de explosión

As explosións prodúcense pola inflamación instantánea dunha mestura de gases in-
flamables contida nun espazo limitado.

Esta atmosfera potencialmente explosiva pode xerarse en tanques, adegas, salas de 
máquinas ou calquera outro espazo pechado do buque no que esteamos a traballar, 
polo espazo dos gases xa vistos ou por vapores producidos por combustibles inflama-
bles, pinturas, disolventes, colas de contacto etc, durante o seu proceso de secado.

Os danos que as explosións producen particularmente graves, polo cal debemos ex-
tremar a precaución.

Medidas preventivas:  

•	Debemos considerar todas as medidas xa vistas para evitar o risco de incendio.

•	Non realizar traballos con lume en espazos pechados sen permiso de traballo

•	Teremos constancia de que nestes espazos as atmosferas foron previamente 
medidas polo persoal cualificado para iso.

•	Para traballar en atmosferas explosivas os equipos deben ser antideflagrantes.
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nn 2.14 exposiCión ao ruído
A hipoacusia ou xordeira profesional é unha das enfermidades profesionais máis es-
tendidas no sector naval. Non obstante é paradoxal comprobar a cantidade de traba-
lladores que non utilizan ningunha protección fronte a un dano potencial que tanto 
prexuízo nos causará na nosa vida cotiá.

Estudos científicos engaden outros desordenes fisiolóxicos como consecuencia da ex-
posición a este contaminante físico como son o estrés, incremento da tensión arterial 
ou insomnio.

A unidade comunmente utilizada para medir o ruído é o decibelio (dB): este mide o 
nivel de presión acústica.

Cando este supera os 85 dB é obrigatorio o uso de protección auditiva por parte do 
traballador, aínda que é aconsellable utilizar a protección a niveis inferiores. Sirva 
como dato que unha rebarbadora supera os 95 dB en tarefas de corte ou repasado.

Medidas preventivas:  

•	Utilizar protección auditiva, orelleiras ou tapóns ou ofrecer un nivel similar de 
protección.

•	Manter limpas as proteccións para evitar infeccións nos oídos.

•	Non martelar materiais metálicos se podes realizar o mesmo traballo por ou-

tros medios menos ruidosos.
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LUGARES DE TRABALLO

Por áreas de traballo enténdense todos aqueles lugares aos que o traballador poida 
acceder ou permanecer en función do seu traballo. Esta definición inclúe os servizos 
hixiénicos, locais de descanso, comedores, enfermaría, aulas de formación.

No estaleiro encontramos diferentes zonas como son talleres mecánicos, eléctricos, 
naves de isométricas de previas, áreas de construción de bloques, zona de bancadas, 
peiraos de armamento, diques flotantes ou diques secos.

A continuación expoñeremos algunhas medidas de seguridade comúns que se deben 
adoptar ao trasladarte ou realizar tarefas nestas áreas de traballo. Como medidas 
xerais, débense de observar as seguintes:

•	Desprazarse sempre polas zonas de paso habilitadas.

•	Nunca situarse baixo cargas suspendidas.

•	Non se situar preto de plataformas elevadoras móbiles.

•	Non camiñar xunto ás carretas elevadoras.

•	Non acceder a zonas de soldadura, evita os fulgores.

•	Utilizar casco e lentes de seguridade

A modo máis específico, podemos distinguir os seguintes riscos das distintas áreas 
de traballo:

nn 3.1 vestiarios e servizos hixiéniCos
Son lugares comúns para todos os traballadores, por iso é importante mantelos nun 
bo estado de limpeza e conservación, beneficiando deste modo a todos. Non deixar 
roupa sucia nos despachos e manter en todo momento a orde e limpeza destes son 
medidas de prevención importantes.

nn 3.2 talleres
Nos talleres disponse de gran cantidade de maquinaria como prensas, tornos, fre-
sadoras, cisallas, pregadoras, maquinas de soldar, sopretes, carretas elevadoras e 
aparatos de elevación ( ponte grúa), entre outras. Como medidas a adoptar nestes 
lugares ten presente:

•	Non utilizar as máquinas sen autorización ou cuxo funcionamento descoñeces.

•	Manter a distancia de seguridade con respecto ás máquinas e os seus elemen-
tos móbiles.

nn 3.3 naves de previas e isométriCas
Nestas zonas realízanse traballos de preparación de canalizacións e caldeiraría, pre-

3
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paración de cadernas, vaos, panos, etc. que posteriormente se instalarán na forma-
ción de bloques.

O tamaño das pezas co que se opera nestas naves fai aumentar o risco de golpes con 
obxectos inmóbiles.

nn 3.4 áreas de ConstruCión de bloques
Prodúcese aquí unha grande acumulación de materiais, o cal incrementa a posibili-
dade de sufrir caídas.

•	Non se desprazar sobre os bloques para atallar, senón utilizar as zonas de 
paso.

•	Poñer especial atención ás cargas suspendidas.

nn 3.5 banCadas e diques
Nas bancadas e diques móntanse os bloques ata conformar a estrutura do buque 
final.

A auga de mar pode crear nas zonas baixas dos bancadas verdín facéndoas moi es-
corregadizas. Tamén é habitual o derrubamento de restos de material por traballos 
que se realizan no casco do buque. Neste caso é importante recordar que sempre se 
deben empregar os accesos habilitados e non se situar baixo outros traballadores.

nn 3.6 peiraos de armamento
Neles os buques encóntranse a flote e complétanse os labores de montaxe e posta en 
funcionamento.

Dous novos factores interveñen sobre a nosa seguridade: os movementos dos barcos 
por efecto do vento, as ondas e as mareas.

Vento e ondas producen un movemento de vaivén en ocasións repentinos dos que 
poden resultar caídas a distinto nivel e derrubamentos de material.

•	Para evitalo hai que recordar a importancia de utilizar escaleiras de man cun 
apoio firme e non deixar materiais deficientemente estirados ou apoiados.

•	As botellas de gas deben situarse en gaiolas ou debidamente suxeitas.

•	Cando se circule polas pasarelas de acceso ao buque, non transportar mate-
riais xa que iso pode impedir que te poidas asir ás varandas.

•	Utilizar calzado de seguridade con adoites antideslizantes.

nn 3.7 espazos Confinados
Os espazos confinados, defínense por tres circunstancias:

•	Teñen un acceso dificultoso

•	A súa ventilación é deficiente ou nula
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•	Non están destinados a ser ocupado por traballadores.

O risco que supoñen para o traballador estriba na calidade do aire que neles encon-
tramos, debido á súa deficiente ventilación.

Son os tanques os espazos confinados por antonomasia e aínda que estes non son 
lugar de traballo para carpinteiros noveis si sono as adegas que nalgúns casos res-
ponden á definición de espazos confinados.

Os máis graves accidentes teñen lugar nestes espazos pola presenza de gases iner-
tes, CO2, argon e outras mesturas empregadas en soldadura semiautomática que 

secuestran o osixeno do aire producindo asfixia. Tamén se producen golpes e caídas 
debido á deficiente iluminación destes lugares.

riscos asociados aos espazos confinados

riscos xerais: aqueles que, á marxe da perigosidade da atmosfera interior, son debi-
dos ás deficientes condicións materiais do espazo como lugar de traballo. Destacan 
entre estes:

•	Riscos mecánicos (equipos que poden poñerse en marcha intempestivamente)

•	Atrapamentos, choques e golpes por chapas deflectoras, axitadores, elementos 
saíntes, dimensións reducidas da boca de entrada, obstáculos no interior, etc

•	Riscos de electrocución por contacto indirecto.

•	Caídas a distinto nivel e ao mesmo nivel por esvaróns, etc

•	Caídas de obxectos ao interior mentres se está a traballar.

•	Sobreesforzos, debidos a malas posturas.

•	Ambiente físico agresivo: excesiva calor ou frío

•	Ruído e vibracións (martelos pneumáticos, amoladoras rotativas, etc)

dobre fondo
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•	Iluminación deficiente.

•	Riscos derivados de problemas de comunicación entre o interior e o exterior.

•	Etc.

riscos específicos:

•	Asfixia: consecuencia da falta de osíxeno. É ocasionada ben ao producirse un 
consumo de osíxeno ou ben por un desprazamento deste por outros gases.

Na seguinte táboa indícase a relación entre as concentracións de osíxeno, o tempo de 
exposición e as consecuencias:

 Concentración  tempo de exposición Consecuencias 
 o2 

 21 Indefinido Concentración normal de osíxeno  
   no aire.

 20,5 Non definido Concentración mínima para  
   entrar sen equipos de  
   subministración de aire.

 18 Non definido Considérase atmosfera deficiente  
   en osíxeno. Problemas de  
   coordinación muscular e aceleración  
   de ritmo respiratorio.

 17 Non definido Risco de perda de coñecemento  
   sen signo precursor.

 12-16 Seg. a min. Vertixe, dores de cabeza, disneas e  
   mesmo alto risco de inconsciencia.

 6-10 Seg. a min. Náuseas, perda de conciencia 
   seguida de morte en 6-8 minutos.

•	Incendio e Explosión. Nun recinto confinado pódese crear con extraordinaria 
facilidade unha atmosfera inflamable como consecuencia de:

— Evaporación de disolventes de pintura.

— Restos de líquidos inflamables.

— Etc.

•	Intoxicación: produtos tóxicos por enriba de determinados límites de exposición 
poden producir intoxicacións agudas ou enfermidades.

Destacamos a perigosidade do CO (monóxido de carbono) non detectable olfativamen-
te, que nolo podemos encontrar, entre outros, en:

— Recintos nos que se producisen procesos de combustión incompleta.

— Traballos de soldadura e oxicorte.

— Aplicación de recubrimentos protectores no interior de depósitos.
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Medidas preventivas:

A adopción de medidas preventivas debe efectuarse tras unha escrupulosa identifica-
ción e avaliación de todos e cada un dos riscos existentes, o cal leva consigo:

•	Autorización de entrada ao recinto. (Permiso de Traballo)

•	Medición e avaliación da atmosfera interior:

— Osíxeno.

— Atmosferas explosivas.

— Atmosferas tóxicas

— Etc.

•	Illamento do espazo confinado fronte a riscos diversos.

•	Ventilación.

•	Vixilancia externa continuada.

•	Formación e adestramento.
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PROTECCIÓN COLECTIVA

Os equipos de protección colectiva utilizaranse cando os riscos non se poidan eliminar 
ou limitar de xeito efectivo, xa que os utilizaremos para evitar e/ou diminuír os riscos. 
Son as seguintes:

nn 4.1 Caídas a distinto nivel: varandas
Estas deben ser:

•	Ríxidas (ferro ou madeira)

•	Resistentes (150 Kg/m lineal). Comprobar periodicamente.

•	90 cm de altura mínimo (aconsellable 1 m)

•	Rodapé de 15 cm

•	Listón intermedio

As estadas e plataformas elevadoras que se utilizan en traballos en altura son equi-
pos auxiliares, que á súa vez deben ter a varanda como protección colectiva.

nn 4.2 proxeCCión de partíCulas 
Biombos/pantallas de separación para evitar que as proxeccións incidan nas persoas 
que traballan nas proximidades.

nn 4.3 inhalaCión de substanCias noCivas
•	Ventilación para retirar os elementos que se producen do ambiente que respira 

o traballador:

•	Ventilación xeral por dilución

•	Ventilación por extracción localizada, fixa ou móbil.

nn 4.4 ContaCtos eléCtriCos
Todos os sistemas de protección utilizados nas instalacións se consideran proteccións 
colectivas:

•	Recubrimento das partes activas (bornes e condutores)

•	Interposición de obstáculos e barreiras envolventes

•	Afastamento das partes activas (distancias de seguridade)

•	Dobre illamento

•	Posta a terra e interruptor diferencial.

4
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nn 4.5 radiaCións
Sistemas de apantallamento como:

•	Biombos/Pantallas

•	Cortinas opacas á radiación

nn 4.6 inCendios e explosións
Sistemas de extinción:

•	Extintores portátiles

•	Bocas de incendio equipadas

•	Mantas ignífugas

nn 4.7 Golpes e atrapamentos
Defensas/resgardos nos equipos de traballo que impiden o acceso ás partes perigo-
sas e dispositivos de seguridade dos equipos de traballo.

nn 4.8 ruído
Pantallas illantes acústicas
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PROTECCIÓN INDIVIDUAL

As proteccións individuais son medidas utilizadas para evitar ou diminuír as conse-
cuencias do risco (materialización do perigo).

O habilitador naval no seu traballo diario debe utilizar unha serie de EPIS básicos 
como son funda, calzado de seguridade e casco.

En función do traballo a realizar deberá empregar EPI,S específicos que o protexan 
dos seguintes riscos:

 luvas máscaras lentes tapóns

5
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nn 5.1 Caídas a distinto nivel
•	Sistema de arnés anticaída, (arnés, ancoraxe, absorbedor de enerxía).

nn 5.2 proxeCCión de partíCulas
•	Pantallas faciais de protección

•	Lentes de protección

•	Roupa de protección contra impactos de partículas.

nn 5.3 inhalaCión de substanCias
•	Máscaras e máscaras de protección respiratoria

•	Equipos de respiración autónomo

nn 5.4 ContaCtos eléCtriCos
•	Luvas illantes

•	Casco illante

•	Calzado illante

nn 5.5 radiaCións
•	Protección da pel: Cremas e/ou roupa

•	Protección dos ollos: Pantallas ou lentes con protección inactínica

nn 5.6 Golpes
•	Casco de protección

•	Calzado de seguridade

•	Luvas de protección para agresións mecánicas.

nn 5.7. ruído
•	Protección auditiva: Tapóns e orelleiras
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RISCOS ERGONÓMICOS E PSICOSOCIAIS

Os riscos ergonómicos aparecen como consecuencia dunha mala adecuación entre 
o traballador e a tarefa que realiza. Isto pode deberse a factores diversos como son 
a carga física, mental, as condicións ambientais e os aspectos organizativos da em-
presa.

nn risCos erGonómiCos
Expoñeremos algúns dos riscos que máis lesións producen entre os habilitadores 
navais e as medidas que poderemos tomar para mitigalos.

situacións máis comúns:

•	Traballo en posición agachada ou nunha postura curvada durante prolongadas 
períodos de tempo, o cal pode causar danos na parte baixa das costas, o colo 
e os ombros.

— Cambiar de posición, sentarse ou axeonllarse (sempre usando xeonllei-
ras).

— Alternar estas tarefas con outras con cambios de postura.

•	Levantamento ou transporte de cargas demasiado pesadas, as cales poden 
orixinar graves lesións de costas.

— Utilizar equipos mecánicos de elevación.

— Traballar en grupo e levantar os obxectos con movementos coordinados, 
flexionando as pernas, mantendo o peso pegado ao corpo e non torsionar 
as costas cando se soporte un peso.

•	Traballar a unha altura superior á cabeza realizando esforzos e estiramentos, 
o cal dana as costas, ombros e colo.

— Utilizar escaleiras de altura, plataformas ou estadas axeitadas.

— Usar ferramentas máis liviás.

— Alternar esa tarefa con outra na que se varíe a postura.

Consellos para evitar lesións:

•	Non cargues o cinto portaferramentas con mais peso do necesario.

•	Evita o contacto prolongado con superficies duras ou bordos afiados, utiliza 
xeonlleiras e luvas.

•	Os movementos repetitivos causan graves dáos nas articulacións e tendóns, 
emprega ferramentas eléctricas sempre que sexa posible.

•	As vibracións das ferramentas eléctricas manuais poden producir danos nos 
articulacións da man e brazo, mantelas sempre en correcto estado de funcio-
namento

6
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A exposición á calor intensa pode causar fatiga, mareos, cambras musculares e mes-
mo danos máis graves como a insolación ou o golpe de calor. Para evitalo débese 
beber abundante auga, utilizar roupa de traballo máis liviá, que permita unha boa 
transpiración e non expoñerte ao sol sen protexer a cabeza.

nn 6.1 manipulaCión de CarGas

6.1.1 manipulación mecánica

Moitos accidentes teñen a súa orixe en operacións de movemento de cargas, de aí a 
relevancia destas no ámbito da seguridade.

Como norma xeral, os equipos dedicados a levantar e transportar cargas deben cum-
prir os seguintes requisitos:

•	Estar instalado firmemente se son fixos, ou dispoñer no caso contrario de ele-
mentos ou condicións que aseguren a súa solidez e estabilidade

•	Contar cunha placa que indique a súa carga nominal máxima.

•	Indicar claramente que o equipo non está dedicado a elevar persoas.

•	Teñen que ter un deseño que evite a caída do habitáculo, a caída do usuario 
fóra do habitáculo e os riscos de choque, esmagamento e aprisionamento do 
usuario.

•	Os equipos serán montados, inspeccionados e mantidos de acordo coas reco-
mendacións do fabricante.

•	Cumprirán en todo momento coa lexislación vixente.

Consellos de seguridade no ponte-Grúa

O ponte-grúa permite elevar e transportar cargas, dentro dunha superficie rectan-
gular sobre o que está instalado. A elevación efectúase mediante un polipasto e o 
transporte mediante un carro situado na parte superior da ponte.

Entre os riscos que leva consigo a utilización do ponte-grúa, aos que está sometido 
todo o persoal que opere no ámbito de acción do aparato existe un fundamental: o de-
rrubamento de obxectos pesados. Cabe incluír neste risco básico o derrubamento das 
cargas, o de elementos das máquinas, o da propia máquina ou das súas estruturas 
de sustentación, etc.

A este debe engadirse outro risco específico: golpes por obxectos móbiles; conside-
rando tamén que estes poden ser as propias cargas, partes das máquinas ou os seus 
accesorios, a máquina, etc.

Outros riscos, non específicos, afectan unicamente aos operadores: atrapamentos, 
caídas dende alturas, contactos eléctricos, inhalación de produtos tóxicos (a cabina 
en certos casos desprázase sobre as zonas de produción), etc.

As normas básicas de seguridade para o condutor son as seguintes:

•	Levantar sempre verticalmente as cargas.

•	Se a carga, despois de izada, se comproba que non está correctamente situada, 
debe volver baixar devagar.
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•	Se a carga é perigosa avisarase a operación con tempo abondo.

•	Non debe abandonarse o mando da máquina mentres penda unha carga do 
gancho.

•	Debe observarse a carga durante a translación.

•	Débese evitar que a carga sobrevoe persoas.

•	Non debe permitirse a outras persoas viaxar sobre o gancho, eslingas ou cargas.

•	Cando se traballe sen carga elevarase o gancho para librar persoas e obxectos.

•	Non operar a grúa se non se está en perfectas condicións físicas. Avisar en 
caso de enfermidade.

•	Respecto ao mantemento, a participación do gruista pode resumirse en:

•	Revisión diaria visual de elementos sometidos a esforzo.

•	Comprobación diaria dos freos.

•	Observación diaria de carencia de anormalidades no funcionamento da máquina.

•	Comprobación semanal do funcionamento do ferrollo de seguridade do gancho

Consellos de seguridade no manexo da carreta elevadora

A carreta elevadora é un aparato autónomo de tracción motorizada apto para levar 
cargas en beiril. Consta dun chasis ríxido, un mastro vertical para o desprazamento 
das dúas forquita de suxeición de cargas, unha placa porta-forquita e un motor eléc-
trico ou de combustión interna.

Os principais riscos asociados ás carretas elevadoras son os seguintes:

•	Caída do condutor, que pode ser debida ao mal estado do acceso á carreta, falta 
de asas ou saltar dende o posto de condución ou das costas a este.

•	Caída de altura de persoas, debido a que son transportadas na forquita ou so-
bre a carga.

•	Choques contra estruturas de almacenamento ou outros obxectos fixos por fal-
ta de visibilidade ou iluminación, circular coas forquita a rentes de chan ou por 
vías de circulación non adecuadas.

•	Caída, basculamento ou xiro de carreta por circular a excesiva velocidade por 
corredores e ramplas, por chegar carga excesiva ou mal transportada, por 
efectuar movementos con carga en alto.

O condutor antes de facerse cargo da máquina deberá ter lido os catálogos de mante-
mento concernentes á máquina, incluídos motor e convertedor. Deste xeito, o condu-
tor adquire un coñecemento do posto de mando así como do funcionamento periódico 
da máquina.

antes da posta en marcha:

Comprobar o perfecto estado e funcionamento de:

•	1. A dirección

•	2. A bucina

•	3. Freo de inmobilización e o de servizo

•	4. A forquita e o sistema de elevación e inclinación.
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•	5. Asegúrese de que non hai fugas de aceite, e os niveis de aceite e auga do 
radiador e baterías. En caso de facer falta aceite, repoñer cos tipos de aceite 
indicados no catálogo de mantemento.

•	6. Os pneumáticos: estado e presión de inflado.

•	7. Comprobar que a batería está correctamente cargada e conectada. Nas ca-
rretas de motor de explosión, comprobar o nivel de aceite, auga e combustible.

posta en marcha:

•	1. Asegurarse que todas as pancas de mando estean en posición axeitada para 
a posta en marcha.

•	2. Arrancar o motor e comprobar que os indicadores do cadro de mandos non 
indican o dado en catálogo.

•	3. Asegurarse que non haxa nin obxectos ou persoas que impidan o movemento 
da máquina.

•	4. Efectuar todos os movementos e manobras coa máquina para asegurarse do 
seu correcto funcionamento (freos, dirección, elevación, etc.)

durante o traballo:

Temos que ter en conta as seguintes precaucións:

•	1. Manobrar a carreta soamente dende o asento do condutor.

NONSI
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•	2. Non circular nunca coa carga elevada, porque se reduce a estabilidade.

Non elevar máis carga da indicada polo diagrama de cargas.

•	3. Circular coa carga baixa, a uns 15 centímetros do chan, co mastro completa-
mente inclinado cara a atrás. 

•	4. Circular a velocidade moderada. Evitar no posible os descensos e paradas 
bruscos.

•	5. Tomar as curvas a baixa velocidade, avisar coa bucina.

Cando CirCule Coa Carreta 
desCarGada, as forquitas 
tamén deben ir baixas a uns 
15 Centimetros do Chan

NON SI
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•	6. Circular marcha atrás, cando a carga sexa voluminosa e a visibilidade quede 
reducida.

•	7. Conducir mirando sempre no sentido da marcha.

•	8. Evitar que haxa persoas baixo a carga.

•	9. Non realizar traballos de mantemento coa máquina en marcha.

•	10. Non se poden transportar persoas na carreta. Nin as elevar.

NON SI

NON SI

NON SI
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•	11. Se o tempo de traballo é superior ao de engraxe dun elemento, deberá pa-
rarse a máquina e realizarse o devandito engraxe.

•	12. En pendente, hai que circular sempre en liña recta, e non se deben facer 
xiros, xa que existe risco de que envorque. E nunca se debe circular coa carga 
situada costa abaixo, a norma, é que se irá marcha adiante para subir e marcha 
atrás para baixar, co mastro totalmente inclinado cara a atrás.

•	13. Ao circular detrás doutro vehículo debe manterse unha separación aproxi-

mada de tres veces a lonxitude da carreta (incluída a forquita e a carga).

parada da máquina:

•	1.Tense que aparcar sempre a carreta de forma que non represente un obstáculo 
perigos.

•	2.Todos os dispositivos de inmobilización estarán colocados no seu lugar e a 
carga apoiada no chan.

•	3.Débese parar o motor e retirar a chave de contacto.

•	4. En caso de pendente, unha vez bloqueado o freo de man colocaranse calzos.

ademais, CirCularase 
a baixa veloCidade e 
aCCionarase o freo de 
forma proGresiva, sen 
brusquidade.

NON SI



MÓDULO I
FORMACIÓN TEÓRICA56

•	5. O motor pararase e accionará o curta-circuíto.

•	6. Se a parada é ata a xornada seguinte ou superior, aparcarase no lugar pre-
visto para este fin, protexida contra a intemperie e de forma que non represente 
un perigo para ninguén, tamén se accionará o desconectador de batería.

6.1.2 manipulación manual das cargas

O RD 487/1997, de 14 de abril sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde 
relativas á manipulación manual de cargas que entrañe riscos, en particular dor-
solumbares para os traballadores establece que, en primeiro lugar débese evitar a 
manipulación manual das cargas automatizando ou mecanizando os procesos (pale-
tización, grúas, carretas elevadoras). Ademais de proporcionar os medios axeitados o 
empresario está obrigado a dar formación e información aos traballadores mediante 
programas de adestramento, que inclúan: información acerca dos factores que están 
presentes na manipulación e a forma de previr riscos, uso correcto do equipo de pro-
tección individual e formación en técnicas seguras para a manipulación.

método para levantar unha carga

•	1. aproximación á carga. Para levantar unha carga haxa que aproximarse a 
ela, de modo que o centro de gravidade da persoa se achegue ao máximo ao da 
carga. No caso contrario, o esforzo é cinco veces superior.

•	2. buscar o equilibrio. O equilibrio da persoa depende da situación dos seus 
pés, por iso, ao levantar unha carga débese:

—  Enmarcar a carga segundo a posición dos pés.

—  Manter os pés lixeiramente separados.

—  Situar un lixeiramente adiantado respecto ao outro.

•	3. asegurar a presa de mans. O correcto ao coller un obxecto é suxeitalo coa 
palma da man e a base dos dedos, contrario ao que normalmente se fai, que 
é sostelo coa punta dos dedos. Deste modo a superficie é maior e redúcese o 
esforzo e a fatiga.

•	4. fixar a columna. As cargas débense levantar mantendo a columna recta. A 
torsión do madeiro, mentres se levanta a carga, pode producir lesións, por iso 
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é preciso realizar o movemento en dous tempos: primeiro levantar a carga e 
logo xirar todo o corpo movendo os pés mediante pequenos desprazamentos.

•	5. utilizar a forza das pernas. Débense utilizar os músculos das pernas para 
dar o primeiro impulso á carga que imos levantar. Para iso se flexionar as per-
nas dobrando os xeonllos de modo que a coxa e o papo da perna forme un 
ángulo superior a 90º.

é importante, igualmente, ter en conta os seguintes consellos:

•	Nunca xires o corpo mentres manexas unha carga pesada. 

•	Mantén a carga tan preto do corpo como sexa posible.  

•	Aproveita o peso do corpo de xeito efectivo para empurrar os obxectos ou tirar deles. 

•	Non levantes unha carga pesada por enriba da cintura nun só movemento. 
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•	Mantén os brazos pegados ao corpo e o máis tensos posibles. 

•	Cando as dimensións da carga o aconsellen, non dubides en pedir axuda aos 

teus compañeiros. 

nn risCos psiCosoCiais
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A psicosocioloxía é a disciplina que no ámbito da prevención laboral se encarga do 
estudo dos factores de risco derivados das condicións de organización do traballo.

As consecuencias prexudiciais sobre a saúde e o benestar do traballador dunhas con-
dicións psicosociais adversas poden ser:

•	O estrés laboral

•	A insatisfacción laboral

•	A síndrome de esgotamento físico.

•	O acoso laboral ou mobbing.

•	A violencia no traballo.

A eliminación dos factores de risco que derivan nestas condicións de traballo ne-
gativas son de gran complexidade e requiren unha análise profunda de cada caso 
concreto.

Un traballador desmotivado, fatigado mentalmente e pouco implicado é unha fonte 
de risco para el mesmo e para o resto dos traballadores que o rodean, sendo claras 
determinadas actitudes que así o manifestan:

•	Omisión de instrucións.

•	Mal uso dos equipos.

•	Automatismos e falta de atención.

•	Fatiga física e mental.

•	Estado emocional deprimido ou alterado.

•	Desmotivación.

•	Indiferenza.

•	Imprudencia, etc

A actitude dos traballadores no posto de traballo adoita ser un reflexo da organización 
da empresa a todos os niveis, debendo integrar esta o traballador na súa estrutura a 
través da formación, a participación e a asunción de responsabilidades.

Así mesmo, as liñas de mando intermedias deben ter unha capacitación axeitada ao 
seu rango, un estilo de liderado motivador, con canles de comunicación abertas e sis-
temas de recoñecemento de traballo realizado.

Dende o punto de vista da dirección, o traballador debe percibir que esta se implica na 
mellora das condicións de traballo.
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MÁQUINAS

Nunha sociedade moderna a utilización de máquinas converteuse en algo fundamen-
tal para o home, son unha prolongación de nós polas vantaxes que supoñen para 
facernos máis doado as tarefas, que doutra forma supoñerían un esforzo persoal e 
unha perda de tempo.

Pero o confort e aforro de tempo que supoñen, levan aparellados riscos que se tradu-
cen en accidentes. En España, aproximadamente o 14% dos accidentes acontecidos 
nos centros de traballo con baixa, un 17% dos graves e o 6% dos mortais son causados 
polas máquinas.

A definición de máquina que aparece no RD 1435/1992 do 27 de novembro é a seguin-
te: “Conxunto de pezas ou órganos unidos entre si dos cales un polo menos haberá 
de ser móbil e, se é o caso, de órganos de accionamento, circuítos de mando e de 
potencia, ou outros, asociados de forma solidaria para unha aplicación determinada, 
en particular para a transformación, tratamento, desprazamento e accionamento dun 
material”.

nn 7.1 partes das máquinas
As máquinas teñen unhas partes ben diferenciadas que convén coñecer aos efectos 
de separar claramente os riscos que supoñen e as medidas conseguintes de preven-
ción:

•	a fonte de enerxía, o motor, que leva aparellados riscos de tipo eléctrico, cali-
rífico ou ruído.

•	o sistema de transmisión desa enerxía, que traslada esta aos órganos de tra-
ballo mediante un conxunto de elementos mecánicos en movemento e que pre-
senta riscos de atrapamento, arrastre ou proxección.

•	a zona de traballo ou punto de operación, que pode presentar todo tipo de 
riscos relativos: ao tipo de útil (ferramenta utilizada) tales como cortes, engan-
ches, atrapamentos, proxeccións, etc; ao seu movemento; á súa velocidade, 
masa, resistencia á ruptura, etc.

•	os sistemas de alimentación da enerxía, mando e control de cada un dos ele-
mentos anteriores. Por unha parte, poden presentarse riscos derivados do tipo 
de enerxía utilizada, eléctricos, caliríficos, radiactivos, etc; por outra, os produ-
cidos por deseños inapropiados en función do tipo de traballo que se realiza e 
que pode xerar riscos ergonómicos, mecánicos, etc.

•	a estrutura ou soporte de todo o conxunto no que se apoian as partes móbiles 
e que supoñen riscos derivados da súa estabilidade, posición e masa.

nn 7.2 risCos xerais e a súa prevenCión
De acordo a estas partes, apuntaremos a continuación os riscos xerais:

7
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riscos nos sistemas de transmisión

Son accidentes orixinados por atrapamentos, golpes ou roturas de elementos (co-
rreas, engrenaxes, etc)

Medidas preventivas:

•	Protección de defensas ou gardas de encerro total (carcasa) ou pantallas.

•	Poden ser fixas, móbiles ou de encravamento.

riscos por materiais traballados e ferramentas

Accidentes por cortes orixinados polas labras ou lesións oculares motivadas por po 
metálico. Tamén golpes orixinados durante as operacións de montaxe e desmontaxe 
de pezas e/ou ferramentas.

Medidas preventivas:

•	Protección nas máquinas

•	Revisión e mantemento de ferramentas de corte

•	Montaxe axeitada da ferramenta.

•	Correcta manipulación de pezas.

•	Utilización de lentes de seguridade e luvas para retirar as labras.

riscos producidos polos fluídos de corte

Por contacto con fluídos podendo orixinar afeccións cutáneas ou alérxicas, por esva-
róns e caídas por acumulación de aceites no chan ou por salpicaduras de líquidos.

Medidas preventivas:

Solicitar a ficha de datos de seguridade de todas as substancias que se utilizan.

•	Non traballar con feridas nas mans e extremar as medidas de hixiene persoal.

•	Revisar e manter periodicamente os sistemas de refrixeración.

•	Protexer a máquina mediante pantallas fixas.

•	Utilizar protección individual (lentes ou pantalla)

riscos producidos polos sistemas de mando

Pode dar lugar a atrapamento por accionamento involuntario dos mandos de posta en 
marcha ou inaccesibilidade dos mandos de parada. Tamén se poden producir erosións 
ou cortes motivados por labras, ao situar mandos na traxectoria destas.

Medidas preventivas:

•	Colocar os mandos de forma que non poidan ser accionados involuntariamente 
e protexidos.

•	Imposibilitar o risco de confusión entre mandos.

•	Destacar o mando de parada sobre o de posta en marcha.

•	Facilitar a parada mediante tipo cogomelo de cor vermella.



MÓDULO I
FORMACIÓN TEÓRICA 63

riscos producidos por operacións de limpeza e reparación

Pode dar lugar a atrapamentos, golpes ou cortes por limpeza ou reparación da má-
quina en marcha ou por ser posta en marcha accidentalmente; atrapamentos por non 
colocar as proteccións ou defensas ou ben cortes debidos á manipulación de labras.

Medidas preventivas:

•	 Non almacenar as labras, limpando a máquina con frecuencia

•	 Revisar periodicamente as máquinas, engraxalas e limpalas.

•	 Desconectar a corrente eléctrica durante as operacións de mantemento.

•	 Colocar as proteccións unha vez concluídas as operacións de mantemento.

riscos eléctricos

Poden orixinar contactos directos ou indirectos ao operar nos interruptores de baixa 
tensión ou ben, contactos directos por condutores en mal estado.

Medidas preventivas:

•	Colocar sistemas de protección (posta a terra, diferencial...)

•	Revisar a instalación eléctrica.

•	Illar o posto de traballo.

Condicións ambientais e situación das máquinas

Poden orixinar atrapamentos, cortes, golpes, contactos eléctricos...

Medidas preventivas:

•	Deixar as vías de acceso suficientes, dimensións de posto de traballo axeitadas.

•	Limpeza e orde nos chans.

•	Sinalización e utilización de cores de seguridade para elementos en movemen-
to, corredores, zonas perigosas, utilización de EPIS axeitados, etc.

•	Medios de protección contra incendios axeitados ao tipo de risco.

iluminación

Poden orixinar fatiga visual, co conseguinte risco de accidente.

Medidas preventivas:

•	Evitar sombras e cegamentos.

•	Utilizar preferentemente iluminación xeral, que se complementará con ilumi-
nación localizada nos puntos que sexa necesario.

actitudes perigosas por parte do traballador

Iso pode orixinar cortes, atrapamentos, caídas, erosións, salpicaduras de líquidos, 
etc.
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Medidas preventivas:

•	Non manobrar na máquina ata coñecer o seu funcionamento.

•	Utilizar roupa de traballo axeitada e EPIs axeitados ao traballo (lentes, calzado 
de seguridade, etc)

•	Non retirar as labras coas mans

•	Manter a orde no lugar de traballo, incluíndo despacho de ferramentas

•	Comprobar a correcta colocación da ferramenta e peza antes da posta en mar-
cha da máquina

•	Utilizar medios axeitados para manexo de pezas pesadas.

•	Seguir procedementos seguros de traballo

•	Non anular os dispositivos de seguridade da máquina.

nn 7.3 medidas de seGuridade nas máquinas
Debemos distinguir entre as medidas integradas na máquina e as non integradas ou 
medidas de protección.

Primeiramente, debemos garantir por norma a seguridade a base de medidas inte-
gradas. A normativa de seguridade nas máquinas establece a prevención integrada 
das mesmas, xa que deben estar deseñadas e construídas de forma que as persoas 
non estean expostas a riscos cando a súa utilización, montaxe e mantemento se rea-
lice de acordo coas condicións previstas polo fabricante.

Estas condicións deben de ter en conta:

•	Ser resistentes a roturas durante o servizo.

•	Suxeición de certas partes das máquinas que poidan incidir nas persoas.

•	Protección fronte a roturas e proxeccións

•	Evitar as caídas das máquinas por falta de estabilidade
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•	Eliminar arestas agudas ou cortantes

•	Evitar as caídas a distinto nivel

•	Evitar contactos con superficies quentes ou frías

•	Tomar medidas para evitar incendios

•	Evitar proxección de líquidos, gases e vapores

•	Suxeición das pezas a traballar

•	Protección dos órganos de transmisión

•	Ter en conta os elementos e pezas móbiles

•	Considerar a alimentación de enerxía eléctrica

•	Considerar as canalizacións a presión

•	Controlar os axentes químicos e físicos

•	Estudar un deseño ergonómico

•	Que exista facilidade de acceso aos postos de mando

•	Existencia de posta en marcha, parada de emerxencia e desconexión

•	Deseño no mantemento e axuste

•	Protección no punto de operación

Cando este primeiro paso, a prevención intrínseca, que é evitar no propio deseño da 
máquina os perigos, non nos garante unha seguridade total, debido a que quedan 
riscos residuais, poñemos en marcha medidas de protección, as cales son comple-
mentarias e non substitutivas das primeiras.

Existen varios tipos de medidas de protección:

•	1. resgardos: Son proteccións que impiden o acceso aos puntos de perigo das 
máquinas (por exemplo: tapas, pantallas, carcasas, portas, etc). Pódense dis-
tinguir tres tipos: resgardos fixos, resgardos móbiles asociados a encravamen-
tos e resgardos regulables.

Cando se trata de protexer puntos de perigo da máquina aos que non é nece-
sario acceder, ou só se accede ocasionalmente, empréganse resgardos fixos. 
Estes resgardos deben estar fixados á máquina de maneira que sexa necesario 
utilizar ferramentas para retiralos ou abrilos.

Cando hai que acceder con certa frecuencia aos puntos de perigo, os resgardos 
fixos non son adecuados por pesados. Entón recórrese aos resgardos móbi-
les asociados a encravamentos. O sistema de encravamento impide a posta 
en marcha da máquina se o resgardo non está pechado. Ademais, se se abre o 
resgardo coa máquina en marcha, esta se para.

Naquelas máquinas nas que o traballador ten que operar na zona de perigo 
recórrese aos resgardos regulables. Estes resgardos deben poder regularse 
automaticamente (resgardos autorregulables) ou ben manualmente sen nece-
sidade de ferramentas, de maneira que proporcionen protección e á vez permi-
tan o traballo.

•	2. dispositivos de seguridade: Se os resgardos son inviables ou insuficientes, 
deben existir dispositivos de protección que paren a máquina ou impidan a súa 
posta en marcha mentres o operario poida alcanzar a zona de perigo.

Entre este tipo de dispositivos encóntranse o mando a dúas mans, os tapices 
sensibles á presión e as barreiras fotoeléctricas
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•	3. parada de emerxencia: Todas as máquinas deben dispoñer dun dispositivo 
de parada de emerxencia que sexa doadamente visible e rapidamente accesi-
ble. Os mandos de parada de emerxencia máis comúns son os interruptores 
tipo “cogomelo” de cor vermella sobre fondo amarelo.

•	4. outras medidas preventivas: Ademais da existencia de resgardos e disposi-
tivos de protección é necesario ter en conta outras medidas preventivas:

— Cando sexa inviable instalar elementos de protección incorporados a ás 
máquinas deberanse utilizar equipos de protección individual.

— A instalación, utilización e mantemento das máquinas e equipos sempre 
se levarán a cabo de acordo coas especificacións do fabricante.

— Deben existir manuais de instrucións e normas de traballo que especi-
fiquen como realizar calquera operación e cales son os seus riscos. As 
operacións efectuaranse sempre de acordo con tales manuais e normas.

— Os posibles riscos de cada máquina deben sinalizarse en lugar ben vi-
sible.

— Cando se efectúen reparacións ou operacións de mantemento en cal-
quera máquina débense utilizar sistemas de bloqueo que fagan imposi-
ble a súa posta en marcha. Ademais, sinalizarase que se están a efectuar 
as devanditas operacións.
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TRABALLOS DE ILLAMENTO CON RESINAS DE  
POLIÉSTER

nn 8.1 medidas preventivas

antes de empezar a traballar

•	Dispoñer do permiso de traballo para a actividade a desenvolver.

•	Verificar o acoutamento e sinalización correcta da zona a traballar, a devandita 
sinalización debe informar claramente de:

— Os traballos que se van realizar.

— Zona con risco de xeración de atmosfera explosiva (ZONA 0 ou 1).

— Prohibido o paso ou permanencia na zona a toda persoa allea aos tra-
ballos.

— Prohibición de realizar calquera traballo con xeración de faíscas ou lume 
aberto na zona acoutada.

— Utilización obrigatoria na zona de luminaria de 24 voltios, antideflagrante.

•	Comprobar que na zona acoutada e os seus accesos están totalmente despexa-
dos, limpos e non existe material inflamable ou combustible.

•	Verificar a disposición dos medios de extinción preto da zona de traballo onde 
se vaia traballar e comprobar o correcto estado destes. (Tendo en conta os da-
tos das fichas de seguridade, xa que existen produtos para estes traballos, nos 
que se desaconsella a utilización de auga como medio de extinción)

•	Verificar a disposición de medios para limpar calquera residuo de vertedura de 
resinas, catalizadores, acelerantes, etc.

•	Na zona acoutada non se poderá entrar con lume, mistos, acendedores, ou 
calquera outro elemento que poida xerar fontes de ignición.

durante o desenvolvemento do traballo

•	Nos traballos seguiranse exhaustivamente as medidas de seguridade das fi-
chas de seguridade dos produtos utilizados. (As devanditas fichas deben estar 
a disposición dos operarios e ser entregadas ao responsable que autoriza o 
permiso de traballo).

•	Os operarios deberán de dispoñer de roupa e calzado axeitado que evite calque-
ra carga estática e totalmente limpa, casco, protección respiratoria e dérmica 
segundo fichas de seguridade dos produtos.

•	Dispoñerase sempre na zona de ventilación forzada, que garanta a renovación 
continua de aire, comprobando periodicamente mediante medicións con explo-
símetro a inexistencia de atmosferas explosivas.

•	Só se dispoñerá a bordo dos produtos en cantidades estritamente necesarias 
para o traballo diario. Queda totalmente prohibido o almacenamento de mate-
rial dentro do buque.

8
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•	Queda totalmente prohibido o transvasamento de produtos a envases non iden-
tificados, (A mestura dos produtos de illamento, poden producir reaccións ex-
tremadamente exotérmicas).

•	Calquera vertedura se recollerá ao momento de terse producido. (Nas ope-
racións de limpeza con acetona evitar a impregnación de grandes zonas, con 
esta).

•	Todos os equipos de traballo que se introduzan no tanque deberán estar dese-
ñados e fabricados para a utilización dentro de atmosferas explosivas.

•	Débese ter especial coidado no almacenamento dos produtos, catalizadores, 
resinas, etc. Os almacenamentos deben realizarse cos recipientes herméticos 
totalmente pechados e en zonas de baixa temperatura, ventiladas e protexidas 
da luz solar. (Ter en conta as recomendacións e esixencias das fichas de segu-
ridade dos produtos).

ao finalizar o traballo

•	Comunicar a finalización dos traballos ao responsable que autorizou o permi-
so de traballo. O devandito responsable decidirá se se eliminan ou retiran as 
medidas de seguridade que utilizaron para realizar os traballos, sinalización, 
balizamentos, etc.
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RISCOS DOS EQUIPOS DE TRABALLO

nn 1.1 risCos das ferramentas manuais

desaparafusadores

•	Comprobar que están limpos e en bo estado

•	Usar preferiblemente parafusos de estrela

•	Evitar poñer a man coa que non se suxeita na traxectoria en que se exerce a 
forza.

•	Comprobar que é do tamaño adecuado á cabeza do parafuso.

•	Non os gardar nos petos

•	Non os utilizar como trencha ou punzón.

alicates e tenacillas

•	Deben estar limpos de graxas e aceites.

•	A empuñadura ha de ser ergonómica, adaptándose á man correctamente.

•	O parafuso pasador non terá folguras.

•	Os queixadas (zonas onde se traballa sobre o material) non presentarán des-
gastes ou deformacións.

•	Non se utilizarán como martelos improvisados.

martelos

•	O mango do martelo estará limpo e non presentará estelas nin separacións, se 
un mango se agreta ou se dana deberá ser inmediatamente substituído.

•	As cuñas que fixan o mango á cabeza introduciranse oblicuamente respecto ao 
eixe da cabeza do martelo.

•	A cabeza do martelo non terá rebabas e tampouco a peza sobre a que martele-
mos, xa que estas se poden transformar en pequenos proxectís.

•	Non expoñeremos a man libre a ser golpeada polo martelo.

•	Non golpearemos co lateral da cabeza do martelo.

•	Utilizar lentes de seguridade.

Chaves de boca fixa e axustable

•	Empuñaduras e boca sempre deben estar libres de graxas ou aceites, ao igual 
que os bulóns ou roscas sobre os que operamos.

•	Empregar sempre a chave de dimensións axeitadas ao elemento sobre o que 
actuamos.

1
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•	Comprobar que os nosos cotenos non se golpean con ningún obxecto no per-
corrido da chave.

•	Aplicar a forza cara ao noso corpo, nunca empurrando.

•	Non empregar prolongacións como tubos ou similares pois corremos o risco de 
rotura da chave por sobrecarga.

•	Non empregar as chaves a xeito de martelos.

limas 

•	O mango manterase en todo momento limpo, en bo estado e sen folguras con 
respecto á cola

•	Limpalas axeitadamente eliminando os restos de material que quedan entre os 
seus dentes para evitar así que perdan funcionalidade.

•	Non as golpear, nin as usar como panca ou martelo.

Coitelos e ferramentas de corte

•	Mantelas sempre correctamente afiadas e sen defectos na súa folla de corte.

•	Non as utilizar como desaparafusadores.

•	Gardalas debidamente protexidas.

•	Non gardalas nos petos, usar sempre o cinto habilitado para elas.

serras

•	Estarán correctamente afiadas e non deben presentar defectos nos seus den-
tes.

•	As mangas estarán limpas e en perfecto estado

•	Nas serras de arco, tensar axeitadamente a folla.

•	Utilizar as follas axeitadas aos materiais que desexamos cortar.

trenchas

•	Manter as follas correctamente afiadas

•	Gardalas en todo momento protexidas.

•	Desbotalas cando estas presenten folguras no seu mango.

nn 1.2 risCos das ferramentas eléCtriCas
As ferramentas eléctricas presentan varios riscos engadidos ás ferramentas ma-
nuais, como son a velocidade nas súas partes móbiles, as forzas que estas exercen 
durante o seu funcionamento ou a enerxía eléctrica da que se alimentan.

rebarbadora

Os danos máis comúns que se producen ao traballar con esta ferramenta son debidas 
a cortes, proxeccións e queimaduras por contacto co disco ou a superficie traballada.
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Medidas preventivas a adoptar:

•	Usar as máquinas seguindo sempre as instrucións do fabricante.

•	Nunca quitar as proteccións.

•	Utilizar os discos axeitados á tarefa que se vai executar e ao tipo de máquina.

•	Non someter os discos a torsións ou presións laterais excesivas podería rom-
per.

•	Suxeitar as pezas pequenas que se vaia cortar mediante parafuso de banco, 
torniquetas, ou outros sistemas similares, non coas mans.

•	Desbotar aqueles discos que estean danados ou presenten un desgaste irre-
gular.

•	Paralizar a máquina completamente antes de pousala.

•	Desenchufar a máquina para cambiar o disco ou realizar labores de mante-
mento.

•	Utilizar sempre casco, lentes, pantalla e luvas de seguridade.

•	Canto máis potente sexa a rebarbadora, maior forza terase que facer para 
suxeitala. Faino sempre pola empuñadura.

Caladora

Os accidentes coas serras caladoras prodúcense habitualmente en forma de cortes 
sobre a man coa que se suxeitan as pezas e accionamentos involuntarios durante 
operacións de cambio de folla.

Medidas preventivas a adoptar:

•	Non situar a man libre debaixo do material que se está a cortar de forma que 
esta non se vexa.

•	Desenchufar a máquina para cambiar a folla

•	Suxeitar as pezas pequenas que se vaian cortar mediante parafuso de banco, 
torniquetas ou outros sistemas similares, non coas mans.

•	Empregar lentes de seguridade.

•	Utilizar as follas de serra en bo estado e non forzar a máquina nin a someter a 
torsións laterais.

trade

Os danos máis comúns con trades prodúcense en forma en forma de perforación, es-
gazadura ou fracturas en mans e dedos. Estes danos teñen a súa orixe en diferentes 
causas: situar a man libre na parte posterior da peza a tradear para suxeitala, apertar 
as brocas suxeitando o portabrocas coa man libre e accionando o trade ou pola utili-
zación de luvas de coiro ou tecido resistente que se enrolan na broca.

Medidas preventivas a adoptar:

•	Non situar a man libre na dirección que segue a broca.

•	Utilizar brocas en bo estado e axeitados ao tipo de material co que se estea a 
traballar.
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•	Empregar útiles para suxeitar as pezas que se vaian tradear.

•	Non aplicar todo o peso do corpo sobre o trade.

•	Empregar lentes de protección.

•	Non utilizar luvas de coiro tecido ou outros materiais que non rompan ao en-
gancharse na broca.

•	Desconectar o trade para cambiar as brocas e empregar os útiles axeitados 
para apertalas.

nn 1.3 risCos das ferramentas pneumátiCas
Con esta clase de ferramentas, engadimos aos riscos xa sinalados das súas partes en 
movemento o feito de traballar con aire a presión, o cal podería producirnos danos en 
caso de que liberarse a mangueira de alimentación, golpeándonos.

Medidas preventivas a adoptar

•	Comprobar sempre o bo estado das unións de conexión,así como o estado da 
mangueira e abrazadeiras.

•	Desconectala sempre para realizar labores de mantemento ou cambio de útiles.

•	Empregar lentes ou pantalla de seguridade
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SECUENCIA DE TRABALLOS

Todo proceso de traballo debe contar cun conxunto de secuencias que permitan ao 
traballador realizalos de forma segura e que garantan unha maior confianza na súa 
actividade diaria. As seguintes indicacións preventivas deben sempre aplicarse nos 
traballos de habilitación naval:

nn 2.1 antes de Comezar o traballo
•	Revisar a zona evitando a falta de orde e limpeza así como retirar posible ma-

terial combustible da zona e do perímetro que poida verse afectado pola súa 
actividade prevendo unha posible actuación en caso de incendio.

•	Comprobar que dispós de permiso de traballo se este se require para a zona na 
que vas traballar.

•	Identifica a sinalización, ao teu arredor non se deben realizar traballos incom-
patibles, (soldadura e oxicorte con pintura cargas de combustible, aplicación de 
disolventes, colas de contacto, etc.

•	A iluminación debe permitir realizar as tarefas sen forzar a vista.

•	Se vas xerar gases, fumes ou po, solicita a instalación de mangueirotes de as-
piración, verifica que dispós de máscara con filtros axeitados.

•	Antes de trasladar ferramentas e materiais a unha nova zona, comproba a re-
sistencia e estabilidade do lugar en que os deposites (estadas, plataformas, 
cubertas,...)

•	Dispón das ferramentas que vas precisar para a actividade que desempeñas, e 
dos EPIs que cada ferramenta precisa.

•	As ferramentas deben estar limpas e en perfecto estado de uso; verifica que 
dispós das brocas, discos e follas de serra axeitados ao material e á ferramen-
ta.

•	As caravillas das túas ferramentas eléctricas deben ser compatibles coa insta-
lación á que as conectes. Verifica que a voltaxe e a amperaxe (intensidade) son 
adecuadas.

•	Non sitúes o teu posto de traballo baixo cargas suspendidas ou en zonas de 
paso de materiais.

•	En espazos confinados, en caso de dúbida, consultar co técnico de prevención, 
bombeiro naval ou recurso preventivo, se se tomaron as debidas medidas pre-
ventivas recollidas no procedemento.

•	Revisar o estado das máquinas e nunca traballar nas que non se ten a debida 
formación para o seu uso.

•	Avisar ao mando de posibles incompatibilidades con outras actividades na 
zona.

2
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nn 2.2 durante o transCurso dos traballos
Unha vez iniciada a xornada laboral, débese evitar xerar novos riscos tanto para ti 
coma para os teus compañeiros. Velaquí algunhas medidas para logralo:

•	Colaborar cos compañeiros e empresa na aplicación das medidas preventiva 
estipuladas.

•	Non poñer en perigo a integridade física propia e a dos compañeiros en prol 
dunha maior rapidez ou comodidade do proceso.

•	Dar aviso ao mando, técnico de prevención, bombeiro naval ou recurso preven-
tivo, en caso de detectar anomalías preventivas.

•	Seguir unhas regras en canto a orde e limpeza e seguridade:

— Manter en todo momento limpa e ordenada a zona na que se estea a 
traballar.

— Non deixar ferramentas ou restos de materiais de traballo en zonas de 
paso.

— Retornar ao seu lugar maquínalas ou ferramentas cando xa non sexan 
necesarias.

— Cando se recepcionar material a bordo situalo de xeito ordenado inten-
tando ocupar e molestar o menos posible.

— Non acumular máis material do necesario.

— Evita apoiar materiais e ferramentas sobre cables ou mangueiras.

— Non se deben utilizar substancias inflamables se se están a realizar tra-
ballos de soldadura ou oxicorte nas proximidades.

— Non deixar abertos os recipientes que conteñan líquidos ou substancias 
inflamables.

— Non manipular produtos cuxas características non se coñezan, ler sem-
pre previamente a etiqueta ou a ficha de datos de seguridade.

— Usar en todo momento os EPIs axeitados á tarefa que se desenvolve e 
manter correctamente protexidos os que non se estea a utilizar.

— Non utilizar bidóns ou outros obxectos para gañar altura. Empregar pla-
taformas ou escaleiras de man en bo estado.

— Non acceder a zonas ás que non se está autorizado.

— Desprazarse polas vías de paso establecidas para os traballadores.

nn 2.3 ao finalizar o traballo
Unha vez finalizada a xornada de traballo é esencial deixar o posto en condicións 
axeitadas para a seguinte quenda de traballo ou para a posterior xornada. Poñeremos 
especial atención, se utilizamos gases, ao seu correcto peche e desconexión.

•	Revisar a zona deixándoa nas mellores condicións posibles de orde e limpeza 
así como comprobar as zonas onde puidesen caer proxeccións de soldadura ou 
soprete.

•	En espazos confinados avisar ao mando, técnico de prevención, bombeiro naval 
ou recurso preventivo da finalización dos traballos, non abandonando nunca 
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nestes espazos equipos que orixinen fugas de gases ( sopretes, botellóns, ma-
quinas de corte.. etc).

•	Se se utilizou algún tipo de gas, (acetileno, propano, osixeno, CO2, argón...etc) 
seguir o protocolo establecido polo estaleiro para o seu peche e desconexión; 
se se ten algunha dúbida, consultar o persoal de seguridade.

•	Recoller as mangueiras a un lugar ventilado no exterior.

•	Desconectar a maquinaria e ferramenta eléctrica que se utilizase e gardala 
protexida do po e as proxeccións.

•	Limpar e gardar as ferramentas manuais.

•	Verificar que non se deixa ningún posible foco de incendio, como plásticos ou 
cartóns inflamándose.

•	Dedicar uns poucos minutos a ordenar a zona en que se traballa; resultará 
moito máis agradable iniciar a seguinte xornada nun lugar limpo e ordenado.

•	Dirixirse aos vestiarios polas vías de paso habilitadas, non transitar por outras 
zonas de traballo ou de circulación de vehículos.
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2 CONCLUSIÓNS:  
CONSIGNAS DE SEGURIDADE DO HABILITADOR NAVAL

nn risCos
•	Caídas ao mesmo nivel (obstáculos nas zonas de traballo, nas vías de tránsito 

comúns ou de acceso aos postos de traballo)

•	Caídas a distinto nivel.

•	Caída de obxectos en manipulación

•	Pisadas sobre obxectos

•	Choques contra obxectos inmóbiles

•	Golpes por obxectos ou ferramentas

•	Atrapamento por ou entre obxectos

•	Proxección de fragmentos ou partículas

•	Sobreesforzos (manipulación manual de cargas, posturas de traballo, carga 
fíaica estática e dinámica)

•	Exposición a contactos eléctricos (directos e indirectos) en cadros e compoñen-
tes eléctricos

•	Incendios e Explosións

•	Exposición ao ruído

nn equipos de proteCCión individual

nnmedidas preventivas
•	Utilizar correctamente os medios de protección colectiva existentes así como 

os equipos de protección individual facilitados (tanto de uso xeral no taller como 
os que en cada caso se indiquen)

•	Informar o encargado sobre calquera situación perigosa que entrañe riscos.

•	Prohíbese a anulación, alteración ou posta fóra de funcionamento dos disposi-
tivos de seguridade instalados nas máquinas e equipos de traballo.

•	A realización de traballos sobre a maquinaria estará autorizada unicamente a 
persoal cualificado e debidamente adestrado.

•	Manter o posto de traballo e as áreas comúns en óptimas condicións de orde e 
limpeza. Evitar o almacenamento e colocación de materiais nas vías de tránsito 
e acceso aos postos de traballo. Realizar a colocación nas áreas definidas.

•	Non se posicionar debaixo de cargas suspendidas
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•	Manter os cadros e armarios eléctricos permanentemente pechados. Prohíbe-
se o acceso ao interior destes a persoal cualificado nin autorizado.

•	Non obstaculizar nin anular os medios contra incendios existentes.

•	Non comer nin beber no posto de traballo.

•	Limpeza periódica das instalacións; nunca se superará unha acumulación de 
serraduras de 3,2 mm. en ningunha zona (calquera acumulación de serraduras 
pode provocar un incendio)
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