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INTRODUCIÓN

Partindo do 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 foron desenvolvidos a través de Directivas, das cales a máis 
significativa 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 en materia preventiva.

O posto de traballo do electricista - electromecánico encádrase, como calquera outro 
posto de traballo, 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:

•	Corresponde a cada traballador velar, segundo as súas posibilidades e median-
te 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 actividade profesional, a causa dos seus actos e omisións no tra-
ballo, de conformidade coa súa formación e as instrucións do empresario.

•	Os traballadores, conforme á súa formación e seguindo as instrucións do em-
presario, deberán en particular:

— Usar axeitadamente as máquinas, aparatos, ferramentas, substancias 
químicas, equipos de trasporte e calquera outro medio cos que se des-
envolva a súa actividade.

— Utilizar correctamente os medios e equipos de protección facilitados 
polo empresario, de acordo coas instrucións recibidas.

— Non poñer fóra de funcionamento e utilizar correctamente os dispositi-
vos de seguridade existentes ou que se instalen nos medios relacionados 
coa súa actividade ou nos lugares de traballo nos que esta se desenvolva.

— Informar de inmediato o seu superior xerárquico directo, e os traballado-
res designados 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 traballa-
dores.

— Contribuír ao cumprimento das obrigas establecidas pola autoridade 
competente co fin de protexer a seguridade e a saúde dos traballadores 
no traballo.

— Cooperar co empresario para que este poida garantir unhas condicións 
de traballo que sexan seguras e non entrañen riscos para a seguridade 
e a saúde dos traballadores.

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-
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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).

Por outro lado, os riscos de traballos con electricidade están regulados polo RD 
614/2001, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos 
traballadores fronte ao risco eléctrico. Ademais, técnicamente, deberán seguir as 
instrucións que establece o RD 842/2002 polo que se aproba o Regulamento Elec-
trotécnico de Baixa Tensión (REBT) e as Instrucións Técnicas Complementarias (ITC) 
correspondentes.

O obxectivo deste manual é identificar os riscos e os posibles danos derivados do 
traballo que desempeña o electricista - electromecánico nos procesos de construción 
e reparación naval. Iso leva consigo unha concienciación da importancia de seguir 
comportamentos seguros e dunha correcta valoración da gravidade dos riscos que 
pode encontrarse á hora de realizar o seu traballo.
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RISCOS ESPECIFICOS DO POSTO ELECTRICISTA-
ELECTROMECÁNICO NAVAL

O electricista - electromecánico efectúa traballos de montaxe e reparación de avarías 
dos equipos e das instalacións, tanto nos seus compoñentes mecánicos, coma de 
electricidade e electrónica e leva a cabo o mantemento de todos os equipos.

A instalación eléctrica no buque pasa por unha serie de etapas, as cales parten dun 
estudo inicial da obra, realizado por parte do persoal das oficinas técnicas correspon-
dentes e que definirán os mazos de cables e as anchuras das canaletas segundo o 
equipamento e a distribución que levará o buque. Defínense os percorridos ou rutas, 
as listas de cables, a situación dos pasos (estancos e non estancos) e dimensionarse.

Unha vez realizado o estudo técnico este deberá ser aprobado polo estaleiro, a partir de 
aí empeza a instalación propiamente dita, a cal podemos resumir nas seguintes etapas:

a. Caldeiraría -Canalización

b. Cableado

c. Colocación de cadros

d. Colocación de iluminación

e. Conexionado e marcado

f. Probas

(As fases b e c poden cambiar de orde, segundo o tipo de cadros e da instalación).

Segundo a fase na que se encontren utilizarán uns determinados equipos de traballo 
que van dende o equipo de soldadura eléctrica, oxicorte, radial, desenroladores de 
cable, tenaces de corte, abrazadeiras e grampado metálico, moreas, prensas hidráu-
licas en xeradores, aparafusadores, trades, etc.

O instalador eléctrico vai desenvolver as súas tarefas pasando por varias fases do 
proceso de construción do buque, polo que poderá intervir tanto fóra coma dentro 
do buque. Así estará no taller montando cadros, dispositivos de regulación e control, 
equipos de manobra, etc., como no seu interior en bancada ou a flote no peirao insta-
lando o que se preparou en taller e distribuíndo liñas por todo o buque, conexionando 
e comprobando toda a instalación do barco.

O mecánico-axustador naval encárgase da montaxe e reparación dos motores dos 
barcos, realizando ademais outras tarefas como o seu axuste, a montaxe e desmon-
taxe dos eixes de cola, etc.

Tamén se encarga da montaxe e reparación doutros equipos mecánicos complemen-
tarios.

O seu traballo desenvólvese tanto en buques en reparación ou en construción coma 
nos talleres navais, xa que en moitos casos é necesario utilizar equipos de traballo 
fixos como trades de columna e radiais, tornos, fresadoras, serras de fita, etc. Os 
traballos en taller resultan menos perigosos que a bordo ao non existir os mesmos 
problemas de espazo, mobilidade, ruído e presenza doutros contaminantes.

O mecánico-axustador debe elaborar un axeitado diagnóstico e reparación das ano-
malías nos motores navais e os seus equipos, control, e reparación dos instrumentos 
de mando e control dos motores.

2
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As tarefas deste posto de traballo son diversas e inclúen o proceso de colocación dos 
motores e de acoplamento de equipos mecánicos no barco, axuste (dependendo do 
tipo de barco, necesidades de manobra, etc.) e realización de probas para asegurar o 
seu correcto funcionamento.

Cabe destacar a importancia da realización das tarefas de montaxe a bordo, xa que 
se levan a cabo principalmente na zona dos motores e esta zona é unha das que 
entraña máis riscos nun buque: ruído, falta de espazo de traballo, diversidade de 
tarefas simultaneamente, etc. o cal dificulta uns traballos xa de por se complica-
dos. Faise necesario, polo tanto implantar medidas eficaces para a coordinación de 
actividades.

Para as tarefas de montaxe e desmontaxe de motores, eixes, etc. requírese a uti-
lización de equipos mecánicos de movemento de cargas xa que estes elementos 
adoitan ser moi pesados. Non obstante esta tarefa non adoita ser realizada direc-
tamente polos propios mecánicos senón que a realizan operarios especializados 
niso, mentres que os mecánicos interveñen no acoplamento e axuste da posición 
do equipo.

No que se refire ás tarefas que se realizan no taller, estas son as propias da repara-
ción dos motores e outros equipos, axuste e realización de probas que garantan o seu 
correcto funcionamento, previas á montaxe.

Outra tarefa importante relativa á mecánica naval nos barcos de nova construción, é a 
realización das probas de funcionamento no mar ou “de mariñeiría”.

Os traballos mecánicos nos talleres requiren o uso de equipos de mecanizado como 
amorodos, trades radiais e de columna, mandriladoras e outras máis específicas 
como as brunidoras ou equipos de limpeza e desengraxado de pezas. Os equipos a 
reparar tamén debe manipularse nos talleres polo que será necesario ademais o uso 
de pontes grúa e polipastos, transpaletas, etc.

Ademais nestas tarefas de mecanizado e axuste, utilízanse todo tipo de ferramentas 
portátiles (trades, radiais, lixadoras, etc.) e manuais (martelos, chaves, desaparafusa-
dores, limas, rascadoiros, etc.), así como sopretes.

Na realización destes traballos tamén están presentes algúns produtos químicos 
como aceites para o engraxe de pezas, gasóleo e disolventes para a súa limpeza, ta-
ladrinas de corte, pinturas, etc.

Os principais riscos asociados a estas tarefas son:

nn 2.1 Caída de persoas a distinto nivel

situacións máis comúns:

•	 Realizar traballos a bordo dun bloque e ao lado de ocos ou rexistros na cuberta 
do barco, ocos de escaleiras, etc., sen a debida protección.

•	Ao realizar traballos sobre equipos auxiliares para traballos en altura como 
estadas, escaleiras de man, plataformas elevadoras, etc., por falta de estabi-
lidade dos propios elementos, por non seguir as normas de utilización ou por 
anular elementos de seguridade.

•	Por non utilizar, ou por utilizar mal, o equipo de protección individual para tra-
ballos en altura.
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Medidas preventivas:

•	Os bordos abertos deberán contar con varanda de protección en todo o seu con-
torno. A varanda deberá ser de 90 cm de altura (como mínimo aconsellable), co 
seu rodapé de 15 cm e un listón intermedio. Os ocos en cuberta deberán estar 
pechados (tapados) con algún elemento fixo (chapa) ou protexidos con varanda.

•	Non anular (ou quitar) nunca un medio de protección colectiva. Se se observa 
algunha anomalía na protección avisar inmediatamente o seu mando.

•	As estadas deberán ser montadas por persoal con formación específica para 
iso e deberán montarse segundo as instrucións dunha persoa coa capacitación 
necesaria para iso, cumprindo os requisitos esixidos no RD-2177/2004, (segun-
do as características da estada).

•	As estadas deberán ofrecer seguridade estrutural, estar ben nivelados, arrios-
trados e protexidos en todo o seu contorno por varanda con rodapé e listón 
intermedio (incluíndo os laterais), No debe estar separado do paramento onde 
se vai traballar a máis de 25 cm, en caso de que non fose posible manter a de-
vandita distancia, deberá protexerse tamén con varanda esa parte.

•	O acceso á estada farase por escaleiras interiores integradas na plataforma e o 
seu oco deberá ter “tapa” que non pode permanecer aberta durante o traballo.

•	A anchura da plataforma de traballo terá como mínimo 60 cm.

•	Non se debe anular nin manipular ningún elemento da estrutura da estada nin 
das súas proteccións.

•	Non se deberá sobrecargar as plataformas de traballo da estada. Nin acumular 
e/ou non deixar materiais nin obxectos nin sucidade na plataforma de traballo.

•	Deberase utilizar o equipo de protección individual contra caídas de altura; ar-
nés de seguridade con sistema de enganche preparado para o traballo a reali-
zar e sistema de amortecemento de freada (absorbedor de enerxía).

•	As escaleiras de man deberá cumprir os requisitos establecidos no RD 
2177/2004 e a norma UNE 131.

•	As escaleiras de man deberá ofrecer estabilidade, deberán manterse en bo es-
tado os antiescorregadizos dos longueiros e a ser posible suxeitala pola parte 
superior. Deberán utilizarse segundo as indicacións do fabricante e coas súas 
limitacións. As escaleiras de man para máis de 5 metros deberán estar garan-
tidas polo fabricante para a devandita altura.

•	Non están permitidas as escaleiras de man improvisadas e están prohibidas as 
de madeira pintada.

NON NON
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•	As escaleiras de man do tipo de tesoira deberán ter un sistema de seguridade 
que impida a súa apertura involuntaria durante a súa utilización.

•	As escaleiras de man non se deberán utilizar por dous traballadores á vez. 
Subirase e baixarase sempre de cara ás escaleiras e coas mans libres para 
agarrarse.

•	As escaleiras de man son para acceder a unha altura determinada, a súa co-
locación deberá ser de forma que supere a altura que queremos alcanzar nun 
metro e a súa inclinación deberá ser tal que a súa base (punto de apoio inferior 
ao paramento onde se apoie) sexa a cuarta parte das distancias entre os dous 
puntos de apoio da escaleira.

•	As plataformas elevadoras de persoas só poderán ser utilizadas por persoal 
autorizado con formación teórica e práctica no seu manexo.

•	Utilizaranse sempre segundo as indicacións do fabricante, respectando en todo 
momento os dispositivos de seguridade que ten.

•	Nas plataformas elevadoras de persoas, utilizar tamén o arnés de seguridade 
contra caídas, utilizando o sistema de ancoraxe que trae a propia plataforma.

escaleiras de man:

As recomendacións en canto a utilización e conservación das escaleiras de mans vén 
regulado no Real Decreto 486/1997, do 14 de abril no que se establecen as disposi-
cións mínimas dos lugares de traballo e pola modificación que ao respecto establece 
o Real Decreto 2177/2004.

•	Debemos asegurarnos de que as escaleiras teñen a solidez e resistencia nece-
sarias para soportar as cargas ou esforzos a que sexan sometidos.

•	Téñense que colocar de forma que a súa estabilidade durante a súa utilización 
estea asegurada.

•	Os puntos de apoio das escaleiras de man deberán asentarse solidamente so-
bre un soporte de dimensións axeitadas e estable, resistente e inmóbil, de for-
ma que as travesas queden en posición horizontal.

•	As escaleiras suspendidas fixaranse de forma segura e, agás as de corda, de 
maneira que non poidan desprazarse e evítense os movementos de balanceo.

•	Asegurarnos de que as escaleiras dispoñen dun sistema de armado, suxeición 
ou apoio que asegure a súa estabilidade.

•	As escaleiras deben ter a resistencia e elementos de apoio e suxeición nece-
sarios para que o seu uso non supoña un risco de caída por rotura ou por des-
prazamento destas.
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•	Impedirase o deslizamento dos pés das escaleiras de 
man durante a súa utilización xa sexa mediante a fixa-
ción da parte superior ou inferior dos longueiros, xa sexa 
mediante calquera dispositivo antideslizante ou calquera 
outra solución de eficacia equivalente.

•	As escaleiras de tesoira dispoñerán de elementos de se-
guridade que impidan a súa apertura ao ser utilizadas.

•	Débense empregar da forma e coas limitacións que esta-
blece o fabricante.

•	As escaleiras compostas de varios elementos adaptables 
ou extensibles deberán utilizarse de forma que a inmobilización recíproca dos 
distintos elementos estea asegurada

•	Non se deben empregar escaleiras de máis de 5 m de lonxitude de cuxa resis-
tencia non se teñan garantías.

•	Non se empregarán escaleiras de construción improvisada.

•	Antes de usar unha escaleira de man asegurarase da súa estabilidade.

•	As escaleiras de man deberán utilizarse de forma que os traballadores poidan 
ter en todo momento un punto de apoio e de suxeición seguros.

•	A base da escaleira estará solidamente asentada.

•	Cando sexa necesario, as escaleiras simples suxeitarán a súa parte superior ao 
paramento sobre o que se apoian (cando o paramento non permita un apoio es-
table, suxeitarase este mediante unha abrazadeira ou dispositivo equivalente)

•	As escaleiras con rodas deberán terse inmobilizado antes de acceder a elas. 
As escaleiras de man simples colocaranse, na medida do posible, formando un 
ángulo aproximado de 75 graos coa horizontal.

•	As escaleiras de man para fins de acceso deberán ter a 
lonxitude necesaria para sobresaír polo menos un me-
tro do plano de traballo ao que se accede.

•	O ascenso, descenso e traballos dende escaleiras de-
ben efectuarse de fronte a estas.

•	Os traballos a máis de 3,5 m de altura que requiran 
movementos ou esforzos perigosos para a estabilidade 
do traballador realizaranse con arnés de seguridade ou 
outra medida de protección alternativa.

•	O transporte a man dunha carga por unha escaleira de man farase de modo 
que iso non impida unha suxeición segura.
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•	Non se realizarán transportes ou manipulación de cargas por ou dende es-
caleiras vde man cando polo seu peso ou dimensións poidan comprometer a 
seguridade do traballador.

•	Non se utilizarán por dous ou máis persoas simultaneamente

•	Revisaranse periodicamente.

•	Prohíbese a utilización de escaleiras de madeira pintadas, pola dificultade que 
iso supón para a detección dos seus posibles defectos.

transporte de escaleiras:

estadas:

A montaxe, desmontaxe e utilización de calquera tipo de estada está regulado no 
apartado 4.3 Disposicións específicas relativas á utilización das estadas do Real De-
creto 2177/2004, do 12 de novembro polo que se modifica o Real Decreto 1215/1997, 
do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde 
para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo, en materia de traballos 
temporais en alturas.

Formas incorrectas de transportar escaleiras transporte correcto de escaleiras

NON
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•	As estadas deberán proxectarse, montarse e manterse convenientemente de 
maneira que se evite que se derruben ou se despracen accidentalmente. As 
plataformas de traballo, as pasarelas e as escaleiras das estadas deberán 
construírse, dimensionarse, protexerse e utilizarse de forma que se evite que 
as persoas caian ou estean expostas a caídas de obxectos. A tal efecto, as súas 
medidas axustaranse ao número de traballadores que vaian utilizalos.

•	En función da complexidade da estada elixida, deberá elaborarse un plan de 
montaxe, de utilización e de desmontaxe. Este plan e o cálculo a que se refire 
o apartado anterior deberán ser realizados por unha persoa cunha formación 
universitaria que o habilite para a realización destas actividades. Este plan po-
derá adoptar a forma dun plan de aplicación xeneralizada, completado con ele-
mentos correspondentes aos detalles específicos da estada de que se trate.

O plan de montaxe, de utilización e de desmontaxe será obrigatorio nos seguin-
tes tipos de estadas:

— Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamento manual 
ou motorizadas), instaladas temporalmente sobre un edificio ou unha 
estrutura para tarefas específicas, e plataformas elevadoras sobre 
mastro.

— Estadas constituídas con elementos prefabricados apoiados sobre terreo 
natural, soleiras de formigón, forxados, beiriles ou outros elementos 
cuxa altura, dende o nivel inferior de apoio ata a coroación da estada, 
exceda de seis metros ou dispoñan de elementos horizontais que salven 
voos e distancias superiores entre apoios de máis de oito metros. Excep-
túanse as estadas de cabaletes ou borriquetas.

— Estadas instaladas no exterior, sobre azoteas, cúpulas, tellados ou estru-
turas superiores cuxa distancia entre o nivel de apoio e o nivel do terreo 
ou do chan exceda de 24 metros de altura.

— Torres de acceso e torres de traballo móbiles nos que os traballos se 
efectúen a máis de seis metros de altura dende o punto de operación ata 
o chan.

•	Os elementos de apoio dunha estada deberán estar protexidos contra o risco 
de deslizamento, xa sexa mediante suxeición na superficie de apoio, xa sexa 
mediante un dispositivo antideslizante, ou ben mediante calquera outra solu-
ción de eficacia equivalente, e a superficie portante deberá ter unha capacidade 
suficiente. Deberase garantir a estabilidade da estada. Deberá impedirse me-
diante dispositivos axeitados o desprazamento inesperado das estadas móbiles 
durante os traballos en altura.

•	As dimensións, a forma e a disposición das plataformas dunha estada deberán 
ser apropiadas para o tipo de traballo que se vai realizar, adecuarse ás cargas 
que haxan de soportar e permitir que se traballe e circule nelas con segurida-
de. As plataformas das estadas montaranse de tal forma que os seus compo-
ñentes non se despracen nunha utilización normal deles. Non deberá existir 
ningún baleiro perigoso entre os compoñentes das plataformas e os dispositi-
vos verticais de protección colectiva contra caídas.

•	Cando algunhas partes dunha estada non estean listas para a súa utilización, 
en particular durante a montaxe, a desmontaxe ou as transformacións, as de-
vanditas partes deberán contar con sinais de advertencia de perigo xeral, con-
forme ao Real Decreto 485/1997, do 14 de abril, sobre sinalización de seguri-
dade e saúde no centro de traballo, e delimitadas convenientemente mediante 
elementos físicos que impidan o acceso á zona de perigo.
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•	As estadas só poderán ser montadas, desmontado ou modificado substancial-
mente baixo a dirección dunha persoa cunha formación universitaria ou profe-
sional que o habilite para el, e por traballadores que recibisen unha formación 
axeitada e específica para as operacións previstas, que lles permita enfrontarse 
a riscos específicos, e en particular a:

— A comprensión do plan de montaxe, desmontaxe ou transformación da 
estada de que se trate.

— A seguridade durante a montaxe, a desmontaxe ou a transformación da 
estada de que se trate.

— As medidas de prevención de riscos de caída de persoas ou de obxectos.

— As medidas de seguridade en caso de cambio das condicións meteoro-
lóxicas que puidesen afectar negativamente á seguridade da estada de 
que se trate.

— As condicións de carga admisible.

— Calquera outro risco que entrañen as mencionadas operacións de mon-
taxe, desmontaxe e transformación.

Tanto os traballadores afectados coma a persoa que supervise dispoñerán do 
plan de montaxe e desmontaxe, incluíndo calquera instrución que puidese conter.

•	Cando non sexa necesaria a elaboración dun plan de montaxe, utilización e 
desmontaxe, as operacións poderán dirixirse por unha persoa que dispoña 
dunha experiencia certificada polo empresario nesta materia de máis de dous 
anos e conte coa formación preventiva correspondente, como mínimo, ás fun-
cións de nivel básico.

•	As estadas deberán ser inspeccionadas por unha persoa cunha formación uni-
versitaria ou profesional que o habilite para iso:

— Antes da súa posta en servizo.

— A continuación, periodicamente.

— Tras calquera modificación, período de non utilización, exposición á in-
temperie, sacudidas sísmicas, ou calquera outra circunstancia que tive-
se podido afectar á súa resistencia ou á súa estabilidade.

•	Cando non sexa necesaria a elaboración dun plan de montaxe, utilización e 
desmontaxe, as operacións poderán dirixirse por unha persoa que dispoña 
dunha experiencia certificada polo empresario nesta materia de máis de dous 
anos e conte coa formación preventiva correspondente, como mínimo, ás fun-
cións de nivel básico.

    estada perimetral fixa de  sistema modular    estada de borriqueta
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Na seguinte táboa móstrase cada elemento de que constan estas estadas, mediante 
unha breve explicación dos pasos a seguir á hora de montalos.

1. Colocar os fusos con placa no 
terreo debidamente acondicionado 
empezando polo punto máis alto e 
rematando no punto máis baixo

2. Introducir o soporte de iniciación nos 
fusos con placa.

3. Colocar a plataforma nos soportes 
de iniciación. 

4. Inserir o marco nos fusos con placa. 
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5. Colocar a diagonal con abrazadeira 
na ensambladura. 

6. Colocar os arriostamentos 
horizontais diagonais para manter a 
verticalidade da estada. 

7. Colocar as varandas e posicionar o 
seguinte suplemento. 
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8. Continuar colocando as varandas e 
seguir o encadeado da estada.

9. Colocar a plataforma no nivel 
superior situándose sobre a plataforma 
inferior e tendo en conta que se 
debe colocar a escaleira de acceso 
á plataforma con trapela no lado de 
enganche da diagonal. 

10. Montar o encadeado da estada 
e comprobar a súa separación da 
fachada de acordo coas cotas indicadas 
no proxecto, que non deben superar os 
30 cm. 
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11. Unha vez montado o primeiro 
corpo da estada débese verificar cun 
nivel de burbulla a nivelación vertical 
e horizontal, rectificando desniveis 
mediante os fusos. 

12. Proceder á nivelación horizontal das 
varandas instaladas ata ese momento. 

13. Instalar a escaleira de acceso ao 
nivel superior na plataforma de traballo 
provista de trapela. 

14. Seguir montando o encadeado da 
estada ata chegar á cota de altura 
máxima prevista. 

15. Colocar as varandas esquinais.
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En canto ás disposicións específicas sobre a utilización das técnicas de acceso e de 
posicionamento mediante cordas, o Real Decreto 2177/2004 establece que ten que 
cumprir as seguintes condicións:

•	O sistema constará como mínimo de dúas cordas con suxeición independente, 
unha como medio de acceso, de descenso e de apoio (corda de traballo) e a 
outra como medio de emerxencia (corda de seguridade).

•	Facilitarase aos traballadores uns arneses axeitados, que deberán utilizar e 
conectar á corda de seguridade.

•	A corda de traballo estará equipada cun mecanismo seguro de ascenso e des-
censo e dispoñerá dun sistema de bloqueo automático co fin de impedir a caída 
en caso de que o usuario perda o control do seu movemento. A corda de segu-
ridade estará equipada cun dispositivo móbil contra caídas que siga os despra-
zamentos do traballador.

•	As ferramentas e demais accesorios que deba utilizar o traballador deberán 
estar suxeitos ao arnés ou ao asento do traballador ou suxeitos por outros me-
dios axeitados.

•	O traballo deberá planificarse e supervisarse correctamente, de maneira que, 
en caso de emerxencia, se poida socorrer inmediatamente o traballador.

•	Impartirase aos traballadores afectados unha formación axeitada e específica 
para as operacións previstas, destinada, en particular, a:

— As técnicas para a progresión mediante cordas e sobre estruturas.

— Os sistemas de suxeición.

— Os sistemas anticaídas.

— As normas sobre o coidado, mantemento e verificación do equipo de tra-
ballo e de seguridade.

— As técnicas de salvamento de persoas accidentadas en suspensión.

— As medidas de seguridade ante condicións meteorolóxicas que poidan 
afectar á seguridade.

— As técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.

•	En circunstancias excepcionais nas que, tendo en conta a avaliación do ris-
co, a utilización dunha segunda corda faga máis perigoso o traballo, poderá 
admitirse a utilización dunha soa corda, sempre que se xustifiquen as razóns 
técnicas que o motiven e tómense as medidas axeitadas para garantir a se-
guridade.

nn 2.2 Caída de persoas ao mesmo nivel:

Situacións máis comúns:

•	Durante os desprazamentos polo buque e/ou polo estaleiro, xa sexa por tro-
pezos cos distintos obxectos que haxa nas zonas de paso ou por esvarar ao 
pasar por zonas molladas, con restos de aceites ou graxa, restos de granalla, 
etc.

•	Tamén ao circular por zonas nas que se pasa sobre tubos, chapas, mangueiras, 
ferramentas, etc. ou por chans irregulares que poden provocar unha caída se 
pisa mal.
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Medidas preventivas:

•	Manter en todo momento a orde e a limpeza no lugar de traballo e nas vías de 
circulación.

•	As vías de paso e vías e saídas de emerxencia deberán permanecer en todo  
momento libres de obstáculos.

•	Limpar calquera derramo de produto.

•	Almacenar os materiais en lugares onde estean ordenados e fose de zonas de 
paso.

nn 2.3 Caída de obxeCtos en manipulaCión e Caída 
de obxeCtos desprendidos:

Situacións máis comúns:

•	Movemento de cargas por sustentación (utilización de pontes grúa).

Medidas preventivas:

•	Calquera tipo de grúas só pode ser manexado por operarios autorizados e su-
ficientemente formados.

•	En ningún caso se superará a carga máxima útil que corresponda a cada posi-
ción de traballo da grúa. Do mesmo modo, nunca se superará a carga máxima 
sinalada nas especificacións dos seus elementos auxiliares, ganchos, cadeas, 
eslingas, etc.

•	As grúas equipadas, obrigatoriamente, cos correspondentes limitadores de 
carga e de percorrido dos seus diferentes movementos.

•	Antes de conectar o interruptor dos aparatos de izar verificarase que os man-
dos se encontran en punto morto.

•	Antes de mover as cargas comprobarase a súa completa estabilidade e boa 
suxeición. Se unha vez iniciada a manobra se observa que a carga non está 
correctamente colocada, o operario deberá interromper a operación e baixala 
lentamente para o seu arranxo.

•	Todos os desprazamentos das cargas se farán lentamente evitando sempre os 
movementos bruscos.

NON NON
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•	As cargas desprazaranse á menor altura posible. Os movementos sen carga 
faranse co gancho elevado.

•	Prohíbese elevar cargas que non se encontren completamente libres. Nunca se 
utilizarán as grúas para arrancar ou descravar obxectos.

•	A elevación e o descenso das cargas farase sempre en sentido vertical. Se iso é 
materialmente imposible, o encargado ou xefe de traballo, deberá responsabi-
lizarse e dirixir a operación, tomando cantas medidas adicionais sexan precisas 
para evitar riscos a traballadores e instalacións.

•	Non deben utilizarse varios aparatos para a elevar a mesma carga. Cando sexa 
absolutamente imprescindible, farase baixo a dirección e responsabilidade do 
encargado ou xefe de traballo, quen deberá tomar ademais, nese caso, cantas 
medidas complementarias sexan necesarias para evitar riscos a traballadores 
e instalacións.

•	Queda totalmente prohibido transportar cargas por enriba de persoas.

•	Prohíbese o paso ou a permanencia dos traballadores baixo cargas izadas.

•	Cando se utilicen as grúas o encargado ou xefe de traballo, despexará suficien-
temente a zona de perigo e tomará as medidas oportunas para que dita non 
poida ser invadida polos traballadores ou outras persoas durante o tempo que 
dure a operación.

•	Queda absolutamente prohibido o transporte de persoas sobre cargas, ganchos 
ou eslingas baleiras.

•	Cando non poida evitarse que os obxectos transportados xiren, guiaranse no 
seu desprazamento utilizando cordas dende un lugar seguro.

•	Queda prohibido deixar os aparatos de izar coas cargas suspendidas. O opera-
dor nunca deixará o posto de mando co aparato en carga.

•	Nunca se efectuarán contramarchas salvo en caso de emerxencia.

•	Cando os movementos dos aparatos están limitados por contactos fin de ca-
rreira procurarase non apurar os percorridos co fin de evitar o desgaste pre-
maturo dos contactos

•	Evitarase que os ganchos das grúas apoien no chan ou outros obxectos, para 
que o cable non perda tensión.

•	Antes de iniciar o uso dos aparatos de elevación comprobarase a inexistencia 
de obstáculos no seu campo de acción.

•	Cando non se utilicen as pontes grúa tomaranse as medidas precisas para im-
posibilitar que o persoal non autorizado poida utilizalos.

NON SI
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nn 2.4 Golpes Contras obxeCtos inmóbiles

Situacións máis comúns:

•	Realización de traballos en espazos reducidos, tanto nos traballos en bancada 
como a flote (no peirao)

•	Traballos na sala de máquinas, ao ter que realizar tarefas entre tubos e máqui-
nas en zonas de difícil acceso.

Medidas preventivas:

•	En espazos reducidos, zonas de máquinas e tubos, desprazarse con cautela.

•	Sinalizar as zonas con risco de golpe co sinal de perigo permanente (franxas 
amarelas e negras).

•	Utilizar sempre o casco e o calzado de seguridade.

nn 2.5. Golpes e/ou ContaCtos Con elementos  
móbiles das máquinas

Situacións máis comúns:

•	Traballos de instalación, montaxe e proba de equipos: motor principal e auxiliares.

Medidas preventivas:

•	Cando non se usen deberán gardarse nas caixas ou paneis para ferramentas de 
forma que se conserven en boas condicións e de forma ordenada.

•	Durante o seu uso levaranse preferentemente en bolsas resistentes que permi-
tan ter as mans libres e que eviten deixalas momentaneamente sobre platafor-
mas ou planos irregulares con pendentes.

•	Despois de utilizalas limparanse de posibles depósitos de aceite, po, impure-
zas, etc. e revisarase o seu estado, rexeitando as que non ofrezan garantías 
para un uso posterior.

nn 2.6. Golpes por obxeCtos e Ferramentas

Situacións máis comúns:

•	Utilizar a ferramenta non adecuada para a operación que se quere realizar.

•	Mal uso ou uso inadecuado da ferramenta.

•	Utilizar ferramentas defectuosas ou en mal estado. Mantemento inadecuado 
da ferramenta.

•	Ferramenta de mala calidade.

•	Transportar a ferramenta inadecuadamente ou deixala abandonada ou apoiada 
en lugares ou de forma perigosa.

Medidas preventivas:

•	Formar e informar os traballadores na elección e o uso das ferramentas.
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•	Realizar mantemento da ferramen-
ta. Establecer procedementos para o 
control periódico destas para detec-
tar as posibles anomalías e proceder 
á súa reparación ou substitución.

•	Transportar a ferramenta en cintos, 
bolsas ou mochilas preparadas para 
iso. Non abandonar ou colocar as fe-
rramentas en sitios ou de forma que 
poidan caer.

radiais ou amoladoras

nn 2.7 proxeCCión de FraGmentos ou partíCulas

Situacións máis comúns:

•	Ao realizar tarefas coa radial, rebarbado, corte, pulido, etc.

•	Nas operacións de soldadura para colocar soportes para as canaletas ou ca-
dros.

•	Picado ou repasado da soldadura e limpeza de escoura.

•	En traballos de instalación eléctrica e probas, instalación e proba de equipos: 
maquinaria de taller mecánico.

•	Ao realizar tarefas de tradeado, fixación, corte, limpeza, cara arriba.

•	En xeral en todas as operacións que se realicen por enriba da cabeza, xa que 
implica ver cara a arriba e como consecuencia todo o que cae nos pode caer na 
cara e nos ollos.

NON
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Medidas preventivas:

•	Non retirar os dispositivos de seguridade 
dos equipos de traballo: defensa dunha 
radial, pantalla dunha esmeriladora, etc.

•	Utilizar protección facial e/ou protección 
ocular contra proxección de partículas. 
Tanto en operacións con proxeccións pro-
pias ou realizadas por outros traballado-
res nas proximidades.

•	Nas operacións de soldadura a protec-
ción ocular deberá ter filtro para radia-
cións. (Ver risco de radiacións)

•	Se hai outros traballadores nas proximi-
dades utilizar pantallas para evitar expo-
ñelos ás proxeccións.

•	Almacenar os equipos en lugares secos, 
sen que sufran golpes e seguindo as indi-
cacións do fabricante.

•	Seguir procedementos de traballo seguro.

nn 2.8 atrapamentos por ou entre obxeCtos

Situacións máis comúns:

•	En traballos de instalación, montaxe e proba de equipos: motor principal e au-
xiliares.

•	Polo uso de maquinaria ou equipos de traballo habituais.

Medidas preventivas:

•	No proceso de nivelado dos motores, extremar as precaucións e impedir que 
ningún operario se sitúe dentro do raio de acción vertical desta.

•	Realizar as probas de máquinas cos resgardos das transmisións instalados. Se 
é necesario desmontar algún, poñer en posición de bloqueo a máquina.

•	As operacións de axuste da máquina débense de realizar preferentemente co 
motor en posición de parado. Se isto non é posible, utilizar ferramentas que 
permitan non acceder directamente a partes móbiles do motor.

nn 2.9 sobreesForzos

Situacións máis comúns:

•	Por posturas forzadas e/ou mantidas por tempo prolongado:

— Axeonllado, inclinado ou con torsión do corpo

— Traballos coas mans e brazos por enriba dos ombros.

•	Por movemento de materiais:

— Movemento de bobinas de cable, cadros e motores eléctricos, etc.

pantalla

lentes
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•	Por esforzos por pulo ou por tracción:

— Pulo: Traballos moi próximos ao corpo por falta de espazo

— Tracción: Tirar liñas (xalar cables)

Medidas preventivas:

•	Facilitar a adopción de posturas menos forzadas modificando a posición do tra-
ballador con respecto á zona de traballo, é dicir mellorando o acceso á zona por 
parte do traballador.

•	Diminuír o tempo de permanencia nunha postura determinada, facendo pausas 
e movéndose para facilitar a irrigación dos músculos afectados pola postura.

•	Rotar (cambiar de tarefa)

•	Utilizar proteccións como xeonlleiras cando haxa que permanecer moito tempo 
de xeonllos.

•	Facilitar a utilización de medios mecánicos para os movementos de materiais. 
Cando non sexa posible e a carga sexa pesada, voluminosa ou de determinada 
forma que dificulte o seu movemento, facelo entre dous ou máis persoas.

•	Reducir os tempos das tarefas que poidan implicar o levantar e/ou transportar 
cargas ou traccionar (tirar) e/ou empurrar materiais, facendo rotacións (cam-
bios de tarefas).

nn 2.10 ContaCtos térmiCos

Situacións máis comúns:

•	En traballos de instalación, montaxe e proba de equipos: motor principal e au-
xiliares.

•	Traballos de repasado con rebarbadora.

Medidas preventivas:

•	Manter a ferramenta en correcto estado de uso mediante:

— Axeitada selección e mantemento da moa.

— Utilizar diámetro de moa compatible coas características da máquina.

— Comprobar que o disco a utilizar está en boas condicións de uso.

— Almacenar os discos en lugares secos e seguindo as indicacións do fa-
bricante.   

•	Seguir procedementos seguros de traballo:

— Non someter o disco a sobreesfuerzos laterais, de torsión ou presión 
excesiva.

— Parar a máquina totalmente antes de pousala, previndo movementos in-
controlados.

— Utilizar a cuberta protectora da máquina.

•	Uso de roupa de traballo.

•	Uso de luvas de protección.
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nn 2.11 ContaCtos eléCtriCos

Situacións máis comúns:

•	Durante a utilización de ferramentas e equipos de traballo eléctricos:

— Traballos nos que se utilizan equipos eléctricos e poida haber contacto 
eléctrico por caravillas, enchufes, ou o propio equipo, por estar en mal 
estado ou por non respectar as normas de utilización.

— Por manipular indebidamente o interior dos equipos sen desconectalos.

•	Traballos nas instalacións:

— Operacións de montaxe e conexión de equipos eléctricos.

— Operacións de montaxe e conexión de cadros, caixas de derivación.

— Conexión, desconexión e mantemento de liñas eléctricas

— Supervisión e control do funcionamento en centros de transformación.

— Probas, ensaios, medicións e verificacións en liñas, equipos, sistemas de 
mando e control, etc.

Riscos:

•	Contactos eléctricos directos:

— Cando se entra en contacto directamente cun elemento en tensión; un 
cable mal illado, un borne de conexión, etc.

•	Contactos eléctricos indirectos:

— Cando se entra en contacto cunha masa, parte metálica, posta acciden-
talmente en tensión.

•	alcance por arco eléctrico:

— Cando por proximidade a un elemento en tensión se produce un arco 
eléctrico (salto entre un elemento en tensión e outro elemento condu-

NON
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tor que se lle aproxime; ferramenta ou o propio traballador). A distancia 
para producirse o salto depende da diferenza de potencial (tensión) entre 
os dous elementos e da condutividade do aire.

Consecuencias:

•	Queimaduras: internas nos contactos directos e externas nos contactos direc-
tos e indirectos.

•	Electrización, tetanización (paralización/contracción muscular), parada respi-
ratoria, fibrilación ventricular (parada cardíaca)

•	Proxección de partículas e radiación, en caso de arco eléctrico.

NON

NON NON NON
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•	Riscos indirectos: Caídas ao mesmo e distinto nivel, golpes e caídas de obxec-
tos como consecuencia dun choque eléctrico.

•	Incendios e explosións provocadas por faíscas eléctricas ou por quentamento.

As consecuencias producidas por un accidente eléctrico van depender dunha 
serie de factores, os principais son:

— intensidade: que á súa vez dependerá da tensión e da resistencia. A 
maior intensidade maior dano.

— tempo de contacto: a maior tempo de contacto maior dano.

— Frecuencia

— percorrido da corrente

A mellor prevención fronte aos riscos eléctricos é a formación dos traballadores, xun-
to coa información e o respecto ou cumprimento dos procedementos establecidos. 
Antes de comentar as medidas preventivas debemos definir uns conceptos estableci-
dos polo RD 614/2001:

traballador autorizado

É un traballador que foi autorizado polo empresario para realizar determinados traba-
llos con risco eléctrico, baseándose na súa capacidade para facelos.

traballador cualificado

Traballador que ten coñecementos especializados en materia de instalacións eléctri-
cas, debido a unha formación acreditada, profesional ou universitaria ou á súa expe-
riencia certificada de dous ou máis anos.

zona de perigo

Espazo arredor de elementos en tensión na que a presenza dun traballador despro-
texido supón un risco grave e inminente de que se produza un arco eléctrico, ou un 
contacto directo co elemento en tensión, tendo en conta os movementos normais que 
pode efectuar o traballador sen desprazarse. Onde non se interpoña unha barreira 
física que garanta a protección contra o devandito risco. A distancia dende o elemento 
en tensión ata o límite exterior desta zona, para baixa tensión ( 1000 voltios), será 50 
cm.

zona de proximidade

Espazo delimitado arredor da zona de perigo, dende a que o traballador pode invadir 
accidentalmente esta última. Onde non se interpoña unha barreira física que garanta 
a protección fronte ao risco eléctrico, a distancia dende o elemento en tensión ata o 
límite exterior desta zona será de 70 cm se se pode delimitar con precisión a zona de 
traballo e controlar que esta non se supera durante a realización deste, ou de 300 cm 
sen non se pode delimitar con precisión a zona de traballo.

Medidas preventivas:

•	Utilización de aparatos e equipos eléctricos:

— Respectar as normas de seguridade indicadas polo fabricante no manual 
de instrucións.
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— Revisar os cables, caravillas e enchufes cada vez que se utilice un equi-
po, se se detecta algunha anomalía, comunicalo á persoa responsable 
para emendala.

— Non manipular nunca o interior dos equipos eléctricos sen desenchufa-
los e tampouco se non está autorizado para iso.

•	Instalacións: (R.E.B.T. do 2002 e RD-614/2001)

— Nas propias instalacións: (Reguladas na ITC-BT 24 do R.E.B.T. do 2002)

 ❙ Protección contra contactos eléctricos directos: 

 - Por recubrimento das partes activas.

 - Por barreiras ou envolventes (IP)

 - Por afastamento das partes activas.

 - Complementaria: por interruptores diferenciais.

 ❙ Protección contra contactos eléctricos indirectos:

 - Por separación eléctrica de circuítos.

 - Por dobre illamento.

 - Por conexións equipotenciais.

 - Por corte automático da instalación;

 ❙ Posta a terra.

 ❙ Interruptor diferencial por intensidade de defecto.

— Nos traballos nas instalacións e nas súas proximidades: (Reguladas polo 
RD 614/2001)

principio xeral: 

“todo traballo nunha instalación eléctrica, ou na súa proximidade, que leve consigo 
un risco eléctrico, deberá efectuarse sen tensión”

excepcións:

•	Traballos de conexión e desconexión en instalacións de baixa tensión.

•	Traballos en instalacións con tensións de seguridade (24 V en localizacións hú-
midos ou mollados)

•	Manobras, medicións, ensaios e verificacións; apertura e peche de interrupto-
res, medición dunha intensidade, ensaios de illamento eléctrico.

•	Traballos cuxas condicións de explotación ou de continuidade de subministra-
ción así o requiran.

regúlanse as técnicas e os procedementos para:

•	traballos nunha instalación sen tensión: A supresión da tensión e a súa re-
posición ao finalizar o traballo deberá realizala persoal autorizado. Os pasos a 
seguir serían:

— Identificación da zona e os elementos onde se vai realizar o traballo.

— Supresión da tensión: aplicar as 5 regras de ouro

 ❙ Desconectar: abrir circuítos (Todos)
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 ❙ Previr posibles realimentacións: bloquear os sis-
temas de apertura.

 ❙ Verificar a ausencia de tensión: en todas as fases 
e neutro e en todas as masas accesibles.

 ❙ Poñer a terra e en curtocircuíto o punto de traballo.

 ❙ Protexer fronte a elementos próximos en tensión, 
delimitar e sinalizar a zona.

É importante recordar que toda instalación se considera en tensión mentres non se 
comprobe o contrario (medición)

Unha vez efectuado o traballo notifícase a todo o persoal que vai procederse a repoñer 
a tensión, compróbase que todos os traballadores abandonasen a zona de traballo, 
agás os que van repoñer a tensión.

•	reposición da tensión: Desaplicar as regras de ouro, proceso inverso:

— Quitar sinalización.

— Quitar posta a terra e curtocircuíto.

— Desbloquear os dispositivos de corte.

— Pechar circuítos.

•	traballos en instalacións en tensión: Os traballos en tensión deberán realiza-
los traballadores cualificados. Para iso, deberán:

— Utilizar os Equipos de Protección Individual:

 ❙ Luvas illantes e, se é preciso manguitos illantes.

 ❙ Pantalla facial para a protección de proxeccións por arco eléctrico.

 ❙ Lentes con cristais de seguridade.

 ❙ Casco illante con barbuquejo.

 ❙ Luvas de protección contra riscos mecánicos.

— Realizar o traballo sobre unha alfombra ou banqueta illante que asegu-
ren un apoio seguro e estable.

— Vestir roupa de traballo sen cremalleiras ou calquera outro elemento 
condutor.

— Non levar pulseiras, cadeas ou outros elementos condutores.

— Usar ferramentas illadas, específicas para estes traballos.

— Illar no posible as partes activas e elementos metálicos na zona de tra-
ballo, mediante protectores axeitados.

— Os equipos e materiais para a realización de traballos en tensión dében-
se elixir tendo en conta: as características do traballo e dos traballado-
res e a tensión de servizo.
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— Os traballadores dispoñerán dun apoio estable e sólido, que lles permita 
ter as mans libres e unha iluminación axeitada.

— A zona de traballo debe sinalizarse e delimitarse axeitadamente para im-
pedir que entren persoas alleas na zona.

— En traballos ao aire libre deben terse en conta as condicións ambientais 
e suspenderanse os traballos en caso de tormenta, chuvia ou vento for-
tes. En instalacións interiores conectadas directamente a liñas aéreas 
eléctricas suspenderanse en caso de tormenta.

— Recoméndase non falar por teléfono nin levar móbiles, nos traballos en 
tensión, para evitar “sorprender” ao traballador durante a súa realiza-
ción.

realización de manobras, medicións, ensaios e verificacións:

As manobras e as medicións, ensaios e verificacións só poderán ser realizadas por 
persoal autorizado (en baixa tensión).

en alta tensión as medicións, ensaios e verificacións deberán facelas traballadores 
cualificados e poderán ser auxiliados por persoal autorizado.

nas manobras deberase elaborar un procedemento seguro de execución para cada 
tipo de manobra, que teña en conta:

•	A secuencia de operacións a realizar

•	Os equipos auxiliares e os de protección individual necesarios.

•	As comprobacións previas dos devanditos equipos.

•	Casos que poidan obrigar a suspender a manobra.

•	Defectos posibles dos equipos.

•	Posibilidade de realizar manobras erróneas.

•	A zona deberá sinalizarse e delimitarse para que non entre ninguén nela (per-
soal alleo).

•	Non se realizarán manobras no exterior ou en liñas interiores procedentes 
directamente do exterior en caso de tormenta, chuvia intensa, neve, falta de 
visibilidade por néboa ou outras condicións que dificulten a realización da ma-
nobra de forma segura.

nas medicións ensaios e verificacións para cada tipo de proba planificarase un 
procedemento que garanta a súa execución de forma segura e deberá incluír polo 
menos:

•	Delimitación e sinalización da zona.

•	Prácticas seguras para a posta a terra dos equipos utilizados nas probas.

•	Forma de utilización dos equipos.

o responsable deberá asegurarse do cumprimento da secuencia das operacións de 
acordo co procedemento establecido.

traballos en proximidade de elementos en tensión:

En todos os traballos en proximidade de elementos en tensión, o traballador deberá 
permanecer fóra da zona de perigo e o máis afastado que o traballo o permita.
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Antes de empezar o traballo:

•	Un traballador autorizado determinará a viabilidade do traballo.

•	Reducirase ao mínimo posible, o n.º de elementos en tensión e as zonas de 
perigo dos devanditos elementos en tensión colocando pantallas, barreiras, en-
volventes ou proteccións illantes.

•	Informarase os traballadores dos riscos existentes, da situación dos elementos 
en tensión, dos límites da zona de traballo e das precaucións e medidas de se-
guridade que deben adoptar para non invadir a zona de perigo.

traballos en localizacións con risco de incendio ou explosión ou nos que 
poida producirse unha acumulación perigosa de carga electroestática:

Os traballos en instalacións eléctricas existentes en localizacións con riscos de incen-
dio deberán realizalos traballadores autorizados. En caso de que exista risco de ex-
plosión deberá elaborarse un procedemento por escrito que garanta a seguridade dos 
traballadores e o traballo deberao realizar persoal cualificado. Ademais os equipos e 
instalacións utilizados nestes locais deberá cumprir os requisitos regulamentarios 
(ITC-BT-09). Antes de entrar nun espazo pechado con risco de incendio ou explosión, 
deberá aplicarse o protocolo de permiso de traballo que garanta a comprobación/
medición da atmosfera existente.

Os traballos en localizacións con risco de acumulación de cargas electroestáticas de-
berán seguir procedementos para evitar a acumulación de electricidade estática como:

•	Manter a humidade relativa do aire por enriba do 50%.

•	Conectar a terra as partes metálicas que poidan acumular electricidade estática.

•	Aplicar produtos antiestáticos nas superficies susceptibles de electrizarse.

•	Empregar ionizadores de aire nas proximidades ou xunto á zona onde se produ-
ce a electricidade estática.

•	Usar chans ou pavimentos disipadores (formigón, cerámica, madeira sen recu-
brimento illante, etc.)

•	Utilizar calzado antiestático e roupa de algodón ou tecido antiestático.

nn 2.12 inhalaCión de substanCias noCivas

Situacións máis comúns:

•	Exposición a fumes metálicos producidos nas operacións de soldadura de so-
portes para os cadros e as canaletas.

•	Exposición a po producido nas operacións de corte con radial das propias cana-
letas ou outros materiais.

Medidas preventivas:

•	Sempre que se realicen traballos de soldadura deberá utilizarse un sistema de 
extracción localizada, asegurándose que a forza de extracción é a axeitada e 
que a saída dos fumes vai ao exterior sen causar risco a outros traballadores.

•	En caso de non existir extracción ou se esta resultase insuficiente, utilizar pro-
tección respiratoria individual, máscara con filtro axeitado para fumes de sol-
dadura.



MÓDULO I
FORMACIÓN TEÓRICA 37

•	Cando realice tarefas de soldadura, poñerse sempre a favor da corrente que 
haxa, (que a corrente nos chegue polas costas), de forma que esta nos retire 
(afaste) o fume da zona de respiración.

nn 2.13. exposiCión a radiaCións:

Situacións máis comúns:

•	Durante as operacións de soldadura, estará exposto ás radiacións producidas 
polo arco eléctrico: Ultravioleta, Visible e Infravermello que poden producir 
efectos fotoquímicos e/ou térmicos que van dende arrubiamento da pel, perda 
de elasticidade, queimaduras, conxuntivite actínica, cancro de pel, etc.

Medidas preventivas:

•	Necesariamente deberá levar a seguinte protección persoal:

— Casco de seguridade.

— Pantalla de protección facial con cristal de protección ocular con filtro 
axeitado para o tipo de soldadura que se realice e a intensidade que se 
estea a utilizar (12-13).
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— Luvas de coiro curtido ao cromo con manga longa (ou manguitos)

— Roupa que resista as partículas incandescentes e chaquetón (ou mandil) 
tamén de coiro curtido ao cromo.

— Botas de seguridade sen cordóns e de cana alta (ou polainas)

•	Cando se solde deberase ter en conta se hai outros traballadores na zona para 
adoptar as medidas necesarias para protexelos dos efectos da soldadura, con 
pantallas de protección ou outros sistemas equivalentes.

A soldadura é unha operación susceptible de requirir permiso de traballo, nunca de-
berá realizarse en lugares onde exista material combustible, nin poderá coincidir con 
tarar que poidan producir gases ou vapores inflamables como, pintura, limpeza con 
disolventes, transvasamento de combustible, etc.

nn 2.14 inCendios e/ou explosións

Situacións máis comúns:

•	Realizar operacións que se consideran incompatibles, é dicir, que coincidan en 
lugar, tempo e na cantidade axeitada, operacións nas que se produza ou exista 
un material inflamable, xa sexa gas, líquido ou sólido, con outra actividade que 
poida producir un foco de ignición como producir calquera tipo de faísca mecá-
nica, eléctrica, chama viva ou foco de calor. (Recordar que chapa contra chapa 
pode producir faísca)

lentes de soprete pantalla facial
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•	A electricidade xa sexa a propia instalación ou os aparatos e equipos eléctricos 
poden producir faíscas e quentamentos que en presenza de vapores de pintura 
e/ou de disolventes ou de gases inflamables, poden provocar explosións.

Medidas preventivas:

•	Seguir os procedementos establecidos para operacións incompatibles e espa-
zos confinados. Permisos de traballo.

•	Comprobar que cando se está a desenvolver a tarefa, non se dan as circunstan-
cias anteriores e ante calquera anomalía ou sospeita avisar inmediatamente o 
seu responsable directo.

nn 2.15 exposiCión ruído e vibraCións:

Situacións máis comúns:

•	As operacións con ferramenta manual eléctrica: radiais, trades, caladoras, 
etc., producen un nivel de ruído importante que ademais se complementará co 
ruído ambiente no lugar onde se estea a traballar. Podendo producirse danos 
á saúde do traballador que van dende simples molestias ata a xordeira no caso 
do ruído e formigueos, adormecemento e perdida de circulación nas mans no 
caso das vibracións.

Medidas preventivas:

•	Utilización de protección auditiva persoal, orelleiras ou 
tapóns. No caso do ruído.

•	Utilización de manguitos e/ou luvas antivibracións, ade-
cuar a suxeición da ferramenta, no caso das vibracións.

•	Realización de pausas ou cambios de tarefas cando o tempo de utilización da 
ferramenta sexa prolongado. Reducir o tempo de exposición.

 140 umbral del dolor

 130 

 120 

 110 

 100 ComuniCaCión Casi imposible

 90 

 80 haY que Gritar

 70 

 60 

 50 ComuniCaCión posible

 40 

 30 

 20 ComuniCaCión FáCil

 10 

 0 umbral de la audiCión

Nivel de acción
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nn 2.16 exposiCión a substanCias noCivas e/ou  
tóxiCas:

Situacións máis comúns:

•	Exposición a produtos químicos tóxicos: aceites, graxas, e similares. Se non é 
posible substituír eses produtos por outros menos tóxicos, debe diluírse o nivel 
de concentración mediante sistemas de extracción localizada ou ventilación xe-
ral. Eses contaminantes poden afectar ao traballador e producir enfermidades 
profesionais e mesmo a morte, sendo as vías de entrada ao organismo por vía 
respiratoria, dérmica, dixestiva ou parenteral.

•	Un dos riscos de maior incidencia é o das dermatoses.

•	É importante sinalar que a prevención realmente eficaz é a primaria (enca-
miñada a impedir o contacto da substancia coa pel), xa que na dermatite de 
contacto (patoloxía máis frecuente) unha vez que se produciu a sensibilización, 
a cantidade de substancia e tempo de exposición necesarios para producir a 
reacción, na maioría de casos, diminúe.

•	A orixe das dermatoses pode ser moi variada (cadro 1) e as medidas preventivas 
que se poden utilizar nas de orixe química, en xeral, son aplicables na preven-
ción do resto de dermatose.

Cadro 1

ClasiFiCaCión de las prinCipales Causas de  
dermatosis de oriGen proFesional

dermatosis por agentes Físicos

•	Factores mecánicos

•	Calor

•	Frío

•	Luz

•	Radiaciones ionizantes

dermatosis por agentes químicos

•	Sustancias irritativas

•	Sustancias alérgicas

•	Sustancias cancerígenas

dermatosis por agentes vivos

•	Viral

•	Microbiana

•	Micótica

•	Parasitaria
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Medidas preventivas:

•	As medidas de prevención colectiva son, fronte ás individuais, moito máis efica-
ces xa que teñen maior posibilidade de control. As medidas máis importantes 
deste capítulo son:

•	Medidas encamiñadas a reducir o contacto entre o axente causal e a pel. Entre 
elas cabe destacar:

— Utilización en circuíto pechado daquelas substancias con elevada capa-
cidade alérxena.

— Substitución por outras substancias menos nocivas.

— Ventilación e aspiración localizada.

— Limpeza xeral do posto de traballo.

— Automatización dos procesos produtivos.

•	Medidas orientadas a coñecer a natureza química e a potencial acción alérxena 
ou irritante da substancia que se sintetiza ou manipula

•	Coñecemento por parte dos técnicos de prevención de que substancias se em-
pregan e como se manipulan

•	Medidas para coñecer a susceptibilidade individual

— A realización de probas cutáneas para coñecer a posible sensibilidade a 
unha substancia anteriormente ao contacto, está contraindicada xa que 
pode desencadear unha sensibilización: ademais se a proba é negativa 
non descarta unha posterior sensibilización.
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RISCOS ASOCIADOS ÁS ÁREAS DE TRABALLO

O electricista - electromecánico naval, ademais dos riscos directamente relacionados 
coas tarefas que el mesmo realiza, está exposto a outros riscos que dependen do lu-
gar onde está a realizar a súa tarefa, dos cales podemos destacar:

nn 3.1 Caídas a distinto e ao mesmo nivel

Situacións máis comúns:

•	Nos supostos vistos en ao punto 2.1 e durante o desprazamento polo barco, 
tanto en bancada coma no peirao, incluíndo o acceso e/ou o abandono do barco.

Medidas preventivas:

•	Manter en todo momento a orde e a limpeza no lugar de traballo e nas vías de 
circulación.

•	As vías de paso e as vías e saídas de emerxencia deberán permanecer en todo 
momento libres de obstáculos.

•	Os bordos abertos deberán contar con varanda de protección en todo o seu con-
torno. A varanda deberá ser de 90 cm de altura (como mínimo-aconsellable m.), 
co seu rodapé de 15 cm e un listón intermedio. Os ocos en cuberta deberá estar 
pechados (tapados) con algún elemento fixo (chapa) ou protexidos con varanda.

•	Non anular (ou quitar) nunca un medio de protección colectiva. Se se observa 
algunha anomalía na protección avisar inmediatamente o seu mando.

•	As estadas deberán ser montadas por persoal con formación específica para 
iso e deberán montarse segundo as instrucións dunha persoa coa capacitación 
necesaria para iso, cumprindo os requisitos esixidos no RD-2177/2004. (Segun-
do as características da estada.

•	As estadas deberán ofrecer seguridade estrutural, estar ben nivelados, arrios-
trados e protexidos en todo o seu contorna par varanda con rodapé e listón 
intermedio (incluíndo os laterais), No debe estar separado do paramento dende 
vai a traballar máis de 25 cm, en caso de que non fose posible manter a devan-
dita distancia, deberá protexerse tamén con varanda esa parte.

•	O acceso á estada farase por escaleiras interiores integradas na plataforma e o 
seu oco deberá ter “tapa” que non pode permanecer aberta durante o traballo.

•	A anchura da plataforma de traballo terá como mínimo 60 cm.

•	Non se debe anular nin manipular ningún elemento da estrutura da estada nin 
das súas proteccións.

•	Non se deberá sobrecargar as plataformas de traballo da estada. Nin acumular 
e/ou non deixar materiais nin obxectos nin sucidade na plataformas de traballo

•	Deberase utilizar o equipo de protección individual contra caídas de altura; ar-
nés de seguridade con sistema de enganche preparado para o traballo a reali-
zar e sistema de amortecemento de freada (absorbedor de enerxía).

3
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•	As escaleiras de man deberá cumprir os requisitos establecidos no RD-
2177/2004 e a norma UNE 131.

•	As escaleiras de man deberá ofrecer estabilidade, deberán manterse en bo es-
tado os antiescorregadizos dos longueiros e a ser posible suxeitala pola parte 
superior. Deberán utilizarse segundo as indicacións do fabricante e coas súas 
limitacións. As escaleiras de man para máis de 5 metros deberán estar garan-
tidas polo fabricante para a devandita altura.

•	Non están permitidas as escaleiras de man improvisadas e están prohibidas as 
de madeira pintadas.

•	As escaleiras de man do tipo de tesoira deberán ter un sistema de seguridade 
que impida a súa apertura involuntaria durante a súa utilización.

•	As escaleiras de man de deberanse utilizar por dous traballadores á vez. Subira-
se e baixarase sempre de cara ás escaleira e coas mans libres para agarrarse.

•	As escaleiras de man son para acceder a unha altura determinada, a súa co-
locación deberá ser de forma que supere a altura que queremos alcanzar nun 
metro e a súa inclinación deberá ser tal que a súa base (punto de apoio inferior 
ao paramento onde se apoie) sexa a cuarta parte das distancias entre os dous 
puntos de apoio da escaleira.

•	As plataformas elevadoras de persoas só poderán ser utilizadas por persoal 
autorizado con formación teórica e práctica no seu manexo.

•	Utilizaranse sempre segundo as indicacións do fabricante, respectando en todo 
momento os dispositivos de seguridade que ten.

•	Nas plataformas elevadoras de persoas, utilizar tamén o arnés de seguridade 
contra caídas, utilizando o sistema de ancoraxe que trae a propia plataforma.

nn 3.2 Caídas de obxeCtos desprendidos:

Situacións máis comúns:

•	Realización de traballos a distintos niveis

— Caída de ferramentas a niveis inferiores

— Caída de materiais a niveis inferiores

•	Movemento de cargas elevadas

— Exceso de carga nos equipos de elevación

— Utilización de elementos de carga non adecuados ou en mal estado; es-
lingas, ganchos, etc.

— Falta de estabilidade na cargas

— Mala condución dos equipos; moita velocidade, xiros e/ou freadas brus-
cas, etc.

Medidas preventivas:

•	Levar a ferramenta suxeita cando se traballe a distintos niveis.

— Portar a ferramenta en cintos, bolsas ou mochilas axeitadas para iso.

— Protexer os niveis inferiores con marquesiñas, barreiras ou outro siste-
ma que impida a caída de obxectos.
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 ❙ Coordinar o traballo evitando os traballos simultáneos a diferentes 
niveis.

 ❙ Utilizar casco de protección e calzado de seguridade.

 ❙ Non pasar cargas por enriba de persoas.

 ❙ Non pasar nin permanecer nunca debaixo de cargas suspendidas.

nn 3.3 Golpes Contra obxeCtos inmóbiles

Situacións máis comúns:

•	Ao desprazarse polo barco, existen pasos estreitos, lugares con teito baixo, es-
pazos reducidos, obxectos nas zonas de paso, materiais polo chan, etc. onde é 
doado tropezar e levar un golpe.

Medidas preventivas

•	Manter as vías de paso, libres de obstáculos

•	En espazos reducidos, zonas de máquinas e tubos, desprazarse con cautela.

•	Sinalizar as zonas con risco de golpe co sinal de perigo permanente (franxas 
amarelas e negras).

•	Utilizar sempre o casco e o calzado de seguridade.

nn 3.4 inhalaCión e inxestión de substanCias  
noCivas

Situacións mais comúns:

•	Exposición a fumes de soldadura, po, fibras, vapores e gases, producidos por 
outros traballadores segundo as operacións que coincidan, no lugar que estea 
a realizar a súa tarefa. (Ademais dos os cales produza a súa propia tarefa).

Medidas preventivas:

•	Sempre que se realicen traballos de soldadura deberá utilizarse un sistema de 
extracción localizada, asegurándose que a forza de extracción é a axeitada e 
que a saída dos fumes vai ao exterior sen causar risco a outros traballadores.

•	En caso de non existir extracción ou se esta resultase insuficiente, utilizar protec-
ción respiratoria individual, máscara con filtro axeitado para fumes de soldadura.

•	Cando realice tarefas de soldadura, poñerse sempre a favor da corrente que 
haxa (que a corrente nos chegue polas costas), de forma que esta nos retire 
(afaste) o fume da zona de respiración

nn 3.5 inCendios e explosións:

Situacións máis comúns:

•	Realizar operacións que se consideran incompatibles, é dicir, que coincidan en 
lugar, tempo e na cantidade axeitada, operacións nas que se produza ou exista 
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un material inflamable, xa sexa gas, líquido ou sólido, con outra actividade que 
poida producir un foco de ignición como producir calquera tipo de faísca mecá-
nica, eléctrica, chama viva ou foco de calor. (Recordar que chapa contra chapa 
pode producir faísca).

•	A electricidade xa sexa a propia instalación ou os aparatos e equipos eléctricos 
poden producir chispas e quentamentos que en presenza de vapores de pintura 
e/ou de disolventes ou de gases inflamables, poden provocar explosións.

Medidas preventivas: 

•	Seguir os procedementos establecidos para operacións incompatibles e espa-
zos confinados. Permisos de traballo

•	Comprobar que cando se está a desenvolver a tarefa, non se dan as circunstan-
cias anteriores e ante calquera anomalía ou sospeita avisar inmediatamente o 
seu responsable directo.

nn 3.6. atropelos e Golpes Contra vehíCulos:

Situacións máis comúns:

•	Circulación de vehículos por fóra das vías establecidas para iso, exceso de ve-
locidade, levando carga que impide a visibilidade, etc.

•	Circulación de persoas por zonas de circulación de vehículos

Medidas preventivas:

•	Delimitación e sinalización das vías de circulación de persoas e de vehículos.

•	Respectar as normas de circulación e de manexo dos vehículos.

nn 3.7. traballos en espazos ConFinados:

Situacións máis comúns:

•	Traballos en espazos confinados pechados

•	Traballos en espazos confinados abertos
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Medidas preventivas:

•	Solicitar sempre antes de entrar o permiso de traballo.

•	Respectar en todo momento o procedemento establecido para iso.

•	Seguir as instrucións que nel se indican

•	Manter durante o tempo que dure o traballo no interior, a vixilancia e comuni-
cación dende o exterior co traballador que está no interior.

•	Se é necesario controlar a atmosfera interior periodicamente facendo medi-
cións.

•	Dar instrucións á persoa que entra no espazo e ao que queda no exterior, para 
que en todo momento saiba póidao pasar, o que teñen que facer e a quen ten 
que avisar.

•	Facilitar e ter a man os medios necesarios para auxiliar o traballador en caso 
de que xurda algún problema.

•	Comunicar sempre a finalización do traballo.
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PROTECCIÓN COLECTIVA

As proteccións colectivas son utilizadas para evitar e/ou diminuír os riscos do electri-
cista - electromecánico naval son as seguintes:

nn 4.1 Caídas a distinto nivel (ver 2.1)

varandas:

•	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 pro-

teccións 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 

perigosas.

•	Dispositivos de seguridade dos equipos de traballo.

nn 4.8 ruído:
•	Pantallas illantes acústicas
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PROTECCIÓN INDIVIDUAL

O Equipo de Protección individual utilízase cando a protección colectiva non elimina o 
risco. O seu uso é individual e é o último elo para minimizar as consecuencias en caso 
de aparición do risco. É fundamental recordar o traballador da importancia de utilizar 
o equipo de protección individual de acordo coas instrucións dadas pola empresa e 
polo fabricante do equipo de protección individual, as cales veñen indicadas nos folle-
tos de informáticos que acompañan ao equipo de protección.

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

5
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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

— Orelleiras

nn 5.8 ContaCto Con substanCias CáustiCas e/ou 
Corrosivas

•	Utilización de luvas, os tipos de luvas que se poden utilizar son:

— Luvas de man

— Luvas de goma

— Luvas de materias plásticas

— Luvas de roupa

— Luvas de níquel

•	Utilización de cremas e aerosois de protección, este tipo de substancias son 
eficaces na prevención de lesións dérmicas producidas por algunhas das subs-
tancias irritantes: de todos os xeitos, a súa maior vantaxe radica en que permite 
unha mellor limpeza da pel unha vez finalizada a xornada laboral.

•	Limpeza das mans, as medidas hixiénicas na prevención da dermatose son 
moi importantes e deben terse en conta algúns aspectos fundamentalmente: 
produtos utilizados e frecuencia. Debe aconsellarse o lavado das zonas expos-
tas ante: impregnación evidente da pel, antes das pausas de traballo, e antes 
da inxestión de alimentos. Na utilización de substancias irritantes e alérxenas, 
aconséllase unha ducha despois do traballo.
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RISCOS ERGONÓMICOS E PSICOSOCIAIS

O electricista - electromecánico naval está exposto a riscos de lesións músculo-es-
queléticas producidas por:

•	Posturas mantidas durante as diferentes tarefas que realiza.

•	Por movementos repetitivos (tirar liñas, grampar cables, etc.)

Medidas preventivas (ver punto 2.6), ademais:

•	Evitar traballar cos brazos levantados e manter os cóbados o máis preto do 
corpo posible, para iso intentar axustar (baixar) a zona de traballo, se non se 
pode, intentar axustar a altura do corpo subir a unha plataforma de traballo.

•	Se o anterior non é posible, facer pausas ou realizar cambios de tarefas para 
facilitar os cambios de posturas.

•	Facer o mesmo (axustar a altura de traballo) cando o traballo sexa por debaixo 
dos cóbados.

•	Cando haxa que cambiar a dirección do corpo, non xirar coa cintura, facelo cos 
pés.

•	Intentar manter os antebrazos apoiados.

•	Cando se realicen movementos con moita frecuencia, intentar realizalos sem-
pre diante do corpo e o máis preto posible.

•	Nos trabade vos con ferramentas manuais, comprobar os mangos que estean 
en boas condicións, sen bordos nin zonas cortantes ou punzantes.

•	Regular a presión de agarre da ferramenta, axustala á necesaria para realizar 
a operación sen risco de soltala.

•	Utilizar luvas e manguitos apropiados para diminuír os efectos das vibracións.

Riscos psicosociais:

Os factores psicosociais, a miúdo, non se lles presta unha axeitada atención como fac-
tor causante dun grande numero de accidentes e enfermidades profesionais debido, 
en moitos casos, aos riscos físicos que rodean o electricista e, noutros casos, a unha 
deficiente xestión dos recursos humanos nas empresas do sector.

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.
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•	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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RISCOS DOS EQUIPOS DE TRABALLO

Como se comentou anteriormente para a realización das distintas tarefas o utilízanse: 
equipo de soldadura eléctrica, oxicorte, radial, desenroladores de cable, tenaces de 
corte, abrazadeiras e grampado metálico, moreas, prensas hidráulicas en xeradores, 
aparafusadores, trades e un variado tipo de ferramentas manuais.

Tendo en conta que preparen ou monten cadros eléctricos en taller poden utilizar, 
cortadoras de disco, punzadora, esmeriladora, etc.

A utilización destes equipos de traballo pode supoñer situacións de risco. Os máis 
importantes serían:

•	Golpes; cortes e amputacións, punzonamentos ou picadas, golpes en xeral de-
pendendo do equipo utilizado e a operación que se estea a realizar.

•	Atrapamentos coas prensas hidráulicas, desenroladores, radial, etc.

•	Proxeccións de partículas

•	Contactos eléctricos durante a manipulación e/ou utilización daqueles equipos 
que utilicen a enerxía eléctrica.

•	Sobreesforzos, torceduras e tiróns durante a utilización das ferramentas.

As medidas de seguridade para traballar cos equipos de traballo poderiámolas resu-
mir en:

•	Os equipos de traballo deberán levar o marcado CE e a súa correspondente 
certificación. Os que non o teñan deberán cumprir os requisitos mínimos de 
seguridade que establece o RD1215/1997.

•	Os equipos utilizaranse seguindo as indicacións do seu fabricante, respectando 
sempre as proteccións e todos os dispositivos de seguridade de que dispoñan. 
Nunca deberán anularse, quitarse ou entrampar se os devanditos dispositivos.

•	Utilizar os EPI’s recomendados naquelas operacións nas que a protección co-
lectiva non fose suficiente.

•	Desenchufar os equipos eléctricos antes de manipular o seu interior.

•	Desenchufar a radial para cambiar o disco.

•	Desenchufar calquera ferramenta cando para de utilizarse, aínda que sexa un 
minuto.

•	Non utilizar equipos eléctricos coas mans molladas ou húmidas, nin cos zapa-
tos ou pés mollados. Tampouco deberán utilizarse se os propios equipos están 
mollados.

•	Nos equipos que poidan producir enganche e/ou arrastre non utilizar luvas, non 
levar roupa solta nin rota, levar aneis, pendentes, pulseiras, cadeas, pelo solto 
ou calquera outro elemento que poida engancharse.

•	Utilizar protección facial e ocular se fose preciso nas operacións nas que se 
poidan producir proxeccións.

1
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nn as Ferramentas manuais 
Descríbense a continuación e de forma xeral os principais riscos derivados do uso, 
transporte e mantemento das ferramentas manuais e as causas que os motivan.

•	Golpes e cortes en mans ocasionados polas propias ferramentas durante o tra-
ballo normal con estas.

•	Lesións oculares por partículas provenientes dos obxectos que se traballan e/
ou da propia ferramenta.

•	Golpes en diferentes partes do corpo por despedimento da propia ferramenta 
ou do material traballado.

•	 Escordaduras por sobreesforzos ou xestos violentos.

Causas

As principais causas xenéricas que orixinan os riscos indicados son:

•	Abuso de ferramentas para efectuar calquera tipo de operación.

•	Uso de ferramentas inadecuadas, defectuosas, de mala calidade ou mal dese-
ñadas.

•	Uso de ferramentas de forma incorrecta.

•	Ferramentas abandonadas en lugares perigosos.

•	Ferramentas transportadas de forma perigosa.

•	Ferramentas mal conservadas.

medidas preventivas específicas das ferramentas manuais de uso común

alicates

Deficiencias típicas

•	 Queixadas meladas ou desgastadas.

•	 Pinzas desgastadas.

•	 Utilización para apertar ou afrouxar roscas ou parafusos.

•	 Utilización para cortar materiais máis duros do que compón as queixadas.

•	 Golpear cos laterais.

•	 Utilizar como martelo a parte plana.

Medidas preventivas

•	Os alicates de corte lateral deben levar unha defensa sobre o fío de corte para 
evitar as lesións producidas polo desprendemento dos extremos curtos de arame.

•	 Queixadas sen desgastes ou meladas e mangos en bo estado.

•	 Parafuso ou pasador en bo estado.

•	 Ferramenta sen graxas ou aceites.

•	 Os alicates non deben utilizarse en lugar das chaves, xa que as súas mordazas 
son flexibles e frecuentemente esvaran. Ademais tenden a redondear os ángu-
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los das cabezas dos bulóns e roscas, deixando marcas das mordazas sobre as 
superficies.

•	 Non utilizar para cortar materiais máis duros que as queixadas.

•	 Utilizar exclusivamente para suxeitar, dobrar ou cortar.

•	 Non colocar os dedos entre os mangos.

•	 Non golpear pezas ou obxectos cos alicates.

•	 Mantemento.

•	 Engraxar periodicamente o pasador da articulación.

Ciceis

Os distintos tipos de ciceis clasifícanse en función do ángulo de fío e este cambia se-
gundo o material que se desexa traballar, tomando como norma xeral os seguintes:

Materiais moi brandos 30º
Cobre e bronce 40º
Latón 50º
Aceiro 60º
Ferro fundido 70º

O ángulo de cuña debe ser de 8º a 10º para ciceis de corte ou desbaste e para o cicel 
ranurador o ángulo será de 35º, pois é o adecuado para facer rañuras, cortes profun-
dos ou chaveteados.

Deficiencias típicas

•	 Utilizar cicel con cabeza achatada, pouco afiada ou cóncava.

•	 Aresta cóncava.

•	 Uso como panca.

Medidas preventivas

As esquinas dos fíos de corte deben ser redondeadas se se usan para cortar.

•	 Deben estar limpos de rebabas.

•	 Os ciceis deben ser o suficientemente grosos para que non se curven nin em-
penen ao ser golpeados. Débense desbotar os ciceis mais ou menos funxiforme 
utilizando só que presente unha curvatura de 3 cm de raio.
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•	Para uso normal, a colocación dunha protección anular de esponxa de 
goma, pode ser unha solución útil para evitar golpes en mans co mar-
telo de golpear.

protección anular de ciceis e uso de porta-ciceis

•	Sempre que sexa posible utilizar ferramentas soporte.

•	Cando se pique metal debe colocarse unha pantalla ou blindaxe que 
evite que as partículas desprendidas poidan alcanzar os operarios que 
realizan o traballo ou estean nas súas proximidades.

•	Para ciceis grandes, estes deben ser suxeitados con tenaces ou un 
suxeitador por un operario e ser golpeadas por outro.

•	Os ángulos de corte correctos son: un ángulo de 60º para o afiado e 
rectificado, sendo o ángulo de corte máis axeitado nas utilizacións máis 
habituais o de 70º.

•	Para metais máis brandos utilizar ángulos de corte máis agudos.

•	Suxeición coa palma da man cara a arriba colléndoo co polgar e os de-
dos índice e corazón.

•	O martelo utilizado para golpealo debe ser suficientemente pesado.

•	O cicel debe ser suxeitado coa palma da man cara a arriba, sostendo o 
cicel cos dedos polgar, índice e corazón.

Proteccións persoais

•	Utilizar lentes e luvas de seguridade homologadas.

desaparafusadores

Deficiencias típicas

•	Mango deteriorado, quebrado ou roto.

•	Uso como trencha, panca ou punzón.

•	Punta ou cana dobrada.

•	Punta roma ou malformada.

•	Traballar mantendo o desaparafusador nunha man e a peza noutra.

•	Uso de desaparafusador de tamaño inadecuado
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Medidas preventivas

•	 Mango en bo estado e adaptado á man con ou superficies laterais prismáticas 
ou con sucos ou nervaduras para transmitir o esforzo de torsión do pulso.

•	 O desaparafusador ha de ser do tamaño axeitado ao do parafuso a manipular.

•	 Porción final da folla con flancos paralelos sen acuñamentos.

•	 Desbotar desaparafusadores co mango roto, folla dobrada ou a punta rota ou 
retorcida pois iso pode facer que se saia da rañura orixinando lesións en mans.

•	 Espesor, anchura e forma axustado á cabeza do parafuso.

•	 Utilizar só para apertar ou afrouxar parafusos.

•	 Non utilizar en lugar de punzóns, cuñas, pancas ou similares.

•	 Sempre que sexa posible utilizar desaparafu-
sadores de estrela.

•	 A punta do desaparafusador debe ter os lados 
paralelos e afiados.

•	 Non debe suxeitarse coas mans a peza a tra-
ballar sobre todo se é pequena. No seu lugar 
debe utilizarse un banco ou superficie plana 
ou suxeitala cun parafuso de banco.

•	 Empregar sempre que sexa posible sistemas 
mecánicos de aparafusado ou desaparafusa-
do.

suxeición incorrecta dunha peza a aparafusar

trenchas e punzóns

Deficiencias típicas

•	 Cabeza empenada.

•	 Cabeza e punta fráxil (sobretemperada).

•	 Corpo curto dificultando a suxeición.

•	 Suxeición e dirección de traballo inadecuados.

•	 Uso como panca.

•	 Non utilizar lentes de seguridade.

Medidas preventivas

•	 O punzón debe ser recto e sen cabeza de fungo.

•	 Utilizalos só para marcar superficies de metal doutros materiais máis brandos 
que a punta do punzón, aliñar buratos en diferentes zonas dun material.

•	 Golpear forte, secamente, en boa dirección e uniformemente.

•	 Traballar mirando a punta do punzón e non a cabeza.

•	 Non utilizar se está a punta deformada.

•	 Deben suxeitarse formando ángulo recto coa superficie para evitar que esva-
ren.
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Proteccións persoais

•	 Utilizar lentes e luvas de seguridade homologadas.

limas

Deficiencias típicas

•	Sen mango.

•	 Uso como panca ou punzón.

•	 Golpealas como martelo.

Medidas preventivas

•	 Manter o mango e a espiga en bo estado.

•	 Mango afianzado firmemente á cola da lima.

•	 Funcionamento correcto da virola.

•	 Limpar con cepillo de arame e manter sen graxo.

•	Selección da lima segundo a clase de material, grao de rematado (fino ou basto).

•	 Non utilizar limas sen o seu mango liso ou con gretas.

•	 Non utilizar a lima para golpear ou como panca ou cicel. (Fig. 2)

•	 A forma correcta de suxeitar unha lima é coller firme-
mente o mango cunha man e utilizar os dedos polgar 
e índice da outra para guiar a punta. A lima empúrrase 
coa palma da man facéndoa esvarar sobre a superficie 
da peza e coa outra man prémese cara a abaixo para 
limar. Evitar premer no momento do retorno.

•	 Evitar rozar unha lima contra outra.

•	 Non limpar a lima golpeándoa contra calquera super-
ficie dura como pode ser un parafuso de banco.

Chaves

Existen dous tipos de chaves: boca fixa e boca axustable.

Boca fixa

Os principais son

•	Españolas ou de enxeñeiro

•	Estriadas

•	Combinadas

•	Chaves de gancho ou nariz

•	Tubulares

•	Trinquete

•	Hexagonal ou allen

A anchura do calibre da rosca indícase en cada unha das bocas en mm ou polgadas.

Forma correcta de utilizar un punzón

utilización incorrecta de lima 
como panca ou para golpear

tipos de chaves de boca fixa
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Boca axustable

As chaves de boca axustables son ferramentas manuais deseñadas para exercer es-
forzos de torsión, coa particularidade de que poden variar a abertura das súas queixa-
das en función do tamaño da rosca a apertar ou desapertar. Os distintos tipos e as 
súas partes principais son: mango, rosca de fixación, queixada móbil, queixada fixa e 
parafuso de axuste.

Chaves de boca axustable e as súas partes

Segundo o tipo de superficie onde se vaian utilizar divídense en:

•	Chaves de superficie plana ou de superficie redonda.

Deficiencias típicas

•	 Mordaza gastada.

•	 Defectos mecánicos.

•	 Uso da chave inadecuada por tamaño.

•	 Utilizar un tubo en mango para maior aperte.

•	 Uso como martelo.

Medidas preventivas

•	 Queixadas e mecanismos en perfecto estado.

•	 Cremalleira e parafuso de axuste deslizando 
correctamente.

•	 Dentado das queixadas en bo estado.

•	 Non desbastar as bocas das chaves fixas 
pois se destemperan ou perden paralelismo 
as caras interiores.

•	 As chaves deterioradas non se reparan, re-
póñense.

•	 Evitar a exposición a calor excesiva.

•	 Efectuar a torsión xirando cara ao operario, 
nunca empurrando.

Chave con mordazas gastadas 
e defectos mecánicos.  

utilización correcta de chave 
xirando cara ao operario
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•	Ao xirar asegurarse que os cotenos non se golpean contra algún obxecto.

•	Utilizar unha chave de dimensións axeitadas ao bulón ou rosca a apertar ou 
desapertar.

•	Utilizar a chave de forma que estea completamente abrazada e asentada á ros-
ca e formando ángulo recto co eixe do parafuso que aperta. 

                  utilizacións correctas e incorrectas de chaves fixas

•	Non debe sobrecargarse a capacidade dunha chave utilizando unha prolonga-
ción de tubo sobre o mango, utilizar outra como alongo ou golpear este cun 
martelo.

                  utilización de chaves inadecuadas

•	É máis seguro utilizar unha chave máis pesada ou de estrías.

                  utilización de chaves de estrías pechadas
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•	Para roscas ou bulóns difíciles de afrouxar utilizar chaves de tubo de gran re-
sistencia.

•	A chave de boca variable debe abrazar totalmente no seu interior á rosca e debe 
xirarse na dirección que supoña que a forza a soporta a queixada fixa. Tirar 
sempre da chave evitando empurrar sobre ela. 

                  utilizacións correcta e incorrecta de chave de boca variable

•	Utilizar con preferencia a chave de boca fixa en vez da de boca axustable.

•	 Non utilizar as chaves para golpear.

martelos e mazos

Deficiencias típicas

•	 Mango pouco resistente, agretado ou rugoso.

•	 Cabeza unida deficientemente ao mango mediante cuñas introducidas parale-
lamente ao eixe da cabeza de forma que só se exerza presión sobre dous lados 
da cabeza.

•	 Uso do martelo inadecuado.

•	 Exposición da man libre ao golpe do martelo

Medidas preventivas

•	Cabezas sen rebabas.

•	 Mangos de madeira (nogueira ou freixo) de lonxitude proporcional ao peso da 
cabeza e sen estelas.

•	 Fixado con cuñas introducidas oblicuamente respecto ao eixe da cabeza do 
martelo de forma que a presión se distribúa uniformemente en todas as direc-
cións radiais.

•	 Desbotar mangos reforzados con cordas ou arame.

•	 Antes de utilizar un martelo asegurarse que o mango está perfectamente unido 
á cabeza. Un sistema é a utilización de cuñas anulares.

•	 Seleccionar un martelo de tamaño e dureza axeitados para cada unha das su-
perficies a golpear.

•	 Observar que a peza a golpear se apoia sobre unha base sólida non endurecida 
para evitar rebotes.

•	 Suxeitar o mango polo extremo.

•	 Débese procurar golpear sobre a superficie de impacto con toda a cara do mar-
telo.
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•	 No caso de ter que golpear cravos, estes débense suxeitar pola cabeza e non 
polo extremo.

•	 Non golpear cun lado da cabeza do martelo sobre unha trencha ou outra ferra-
menta auxiliar. (Fig. 9 esq.)

•	 Non utilizar un martelo co mango deteriorado ou reforzado con cordas ou ara-
mes.

•	 Non utilizar martelos coa cabeza frouxa ou cuña solta

•	 Non utilizar un martelo para golpear outro ou para dar voltas a outras ferra-
mentas ou como panca.

Proteccións persoais

•	 Utilizar lentes de seguridade homologados.

serras

Deficiencias típicas

•	 Triscado impropio.

•	 Mango pouco resistente ou quebrado.

•	 Uso da serra de tronzar para cortar ao fío.

•	 Inadecuada para o material.

•	 Inicio do corte con golpe cara a arriba.

Medidas preventivas

•	As serras deben ter afiados os dentes coa mesma inclinación para evitar 
flexións alternativas e estar ben axustados.

•	 Mangos ben fixados e en perfecto estado.

•	 Folla tensada.

•	 Antes de serrar fixar firmemente a peza a serrar.

•	 Utilizar unha serra para cada traballo coa folla tensada (non excesivamente)

•	 Utilizar serras de aceiro ao tungsteno endurecido ou semiflexible para metais 
brandos ou semiduros co seguinte número de dentes:

— Ferro fundido, aceiro brando e latón: 14 dentes cada 25 cm.

— Aceiro estrutural e para ferramentas: 18 dentes cada 25 cm.

— Tubos de bronce ou ferro, condutores metálicos: 24 dentes cada 25 cm.

— Chapas, aros, tubos de parede delgada, láminas: 32 dentes cada 25 cm.

•	 Utilizar follas de aliaxe endurecido do tipo alta velocidade para materiais duros 
e especiais co seguinte número de dentes:

— Aceiros duros e mornos: 14 dentes cada 25 cm.

— Aceiros especiais e aliados: 24 dentes cada 25 cm.

— Aceiros rápidos e inoxidables: 32 dentes cada 25 cm.

— Instalar a folla na serra tendo en conta que os dentes deben estar aliña-
dos cara á parte oposta do mango.
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— Utilizar a serra collendo o mango coa man dereita quedando o dedo pol-
gar na parte superior deste e a man esquerda o extremo oposto do arco. 
O corte realízase dando a ambas as dúas mans un movemento de vaivén 
e aplicando presión contra a peza cando a serra é desprazada cara á 
fronte deixando de premer cando se retrocede.

—  Cando o material a cortar sexa moi duro, antes de iniciar recoméndase 
facer unha rañura cunha lima para guiar o corte e evitar así movementos 
indesexables ao iniciar o corte.

—  Serrar tubos ou barras xirando a peza.



MÓDULO II
FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA74



MÓDULO II
FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 75

SECUENCIA DE TRABALLOS

nn 2.1 traballos en instalaCións sen tensión

antes de comezar o traballo:

•	Identificar a zona e os elementos da instalación onde se debe realizar o tra-
ballo.

•	Comprobar que se dispón do material e os equipos de traballo necesarios paro 
o traballo a realizar e que están en bo estado.

•	Comprobar que os equipos de protección tanto colectiva coma individual, son 
os indicados paraducho traballo e están en boas condicións.

•	Suprimir a tensión:

•	Desconectar (abrir circuítos)

•	Previr calquera posible realimentación. (bloqueo de mecanismos de manobra).

•	Verificar a ausencia de tensión. (Deberase comprobar o funcionamento do 
equipo verificador de tensión xusto antes e despois de realizar a verificación.

•	Poñer a terra e en curtocircuíto o punto de traballo

•	Sinalizar e delimitar a zona para que non entre ninguén (non autorizado) na 
zona de traballo.

durante o traballo:

•	Seguir o procedemento establecido para o traballo que se tiña previsto realizar.

•	Utilizar correctamente as ferramentas e/ou equipos de traballo que se empre-
guen, respectando as instrucións de uso que nos facilita o fabricante.

•	Utilizar e respectar os sistemas e dispositivos de seguridade.

•	Usar correctamente todos os equipos de protección individual esixidos para a 
operación.

despois de realizar o traballo:

•	Avisar a todos os traballadores que interveñan no traballo de que se vai repoñer 
a tensión.

•	Comprobar que todos os traballadores, agás os que va repoñer a tensión, aban-
donaron a zona.

•	Retirala sinalización e delimitación da zona de traballo

•	Retirar a posta a terra e en curto circuíto do punto de traballo.

•	Desbloquear os elementos ou dispositivos de corte

•	Pechar os circuítos para repoñer a tensión.

2
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Nota: Calquera dúbida en canto a realización dalgunha das etapas e/ou calquera ano-
malía sobre o procedemento que se previu desenvolver debe ser comunicada e co-
mentada co mando encargado da operación.

nn 2.2 traballos en instalaCións Con tensión:

antes de realizar o traballo:

•	Os traballadores que o vaian realizar deberán ser serán cualificados.

•	Deberán coñecer perfectamente o procedemento, previamente estudado para 
a realización do traballo. Cando a complexidade ou a novidade do proceso o 
requira, deberá ensaiarse previamente sen tensión.

•	Os traballadores deberán desprenderse de todos os elementos metálicos: ca-
deas, pulseiras, reloxos, aneis, etc. e non metálicos como teléfonos móbiles, 
aparatos de raio, etc. (para evitar estorbos e distraccións).

•	Sinalizar e balizar a zona na que se vai traballar.

•	Comprobar que a zona de traballo está suficientemente iluminada e que se 
se producen fallos na subministración eléctrica, permanecerá nas devanditas 
condicións.

•	Comprobar o bo estado das ferramentas illantes que se van utilizar e que son 
as adecuadas en tipo e número para o traballo a desenvolver.

•	Comprobar sempre o bo estado de estanquidade das luvas illantes.

•	Utilizar os equipos de protección colectiva e persoal necesario en función da 
operación a realizar.

•	Asegurarse un apoio sólido, firme e seguro que permita ter libres as mans.

•	Observar o estado da instalación sobre a que se vai traballar, buscando posi-
bles deterioracións nos materiais, suxeicións e conexións. En caso de detectar 
algún fallo que poida supoñer un risco, avisar ao responsable para que se adop-
ten as medidas oportunas.

durante a realización do traballo:

•	Realizar as accións necesarias para realizar o traballo, seguindo as secuencias 
establecidas no procedemento previsto para o devandito traballo.

despois de realizar o traballo:

•	Comprobar visualmente e/ou verificar con equipos de medida, que a instalación 
é operativa e segura para os usuarios desta.

•	Recoller as ferramentas, equipos de traballo e elementos de protección utiliza-
dos, repoñer o illamento funcional das instalacións, sacarse as luvas e garda-
los (seguindo as indicacións do fabricante).

•	Retirar a sinalización e balizamento da zona

nn 2.3 manobras, mediCións, ensaios e  
veriFiCaCións
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antes de empezar o traballo:

•	Analizar a instalación ou partes da instalación nas que se vai realizar o traballo 
(Identificar).

•	Inspeccionar visualmente os equipos e instalacións sobre os que se vai actuar, 
para ver o estado real destes e detectar posibles erros en planos e/ou deficien-
cias nos equipos.

•	Determinar se o persoal (deberá ser autorizado), equipos e materiais son os 
axeitados para a realización dos traballos de forma segura e comprobar os 
equipos.

•	Para cada traballo deberá elaborarse un procedemento ou sistemática segura 
de execución.

•	Delimitarase e sinalizará a zona de traballo para que ningunha outra persoa 
allea á operación entre na zona.

durante a realización do traballo:

•	Seguir integramente as secuencias de operacións que establece o procede-
mento elaborado para a operación

•	Utilizar (e facelo correctamente) os equipos auxiliares e os de protección indivi-
dual requiridos para o traballo.

•	Comunicar calquera anomalía ao responsable da operación.

despois de realizar o traballo:

•	Comprobar que se finalizou o traballo e que todo o persoal que interveu finali-
zou a súa tarefa.

•	Retirar a delimitación e sinalización da zona.

•	Deixar a instalación ou elementos nos que se traballou en estado de uso habi-
tual, retirando illamentos, postas a terra, etc. se se tivesen realizado.

•	Ordenar e limpar a zona onde se traballou

nn 2.4 traballos na proximidade de instalaCións 
en tensión

antes de empezar o traballo:

•	A preparación da zona de traballo deberá realizala un traballador autorizado.

•	Deberá reducir ao mínimo posible o número de elementos en tensión

•	As zonas de perigo que deban permanecer en tensión deberán protexerse con 
pantallas, barreiras, envolventes ou proteccións illantes

•	Delimitarase a zona onde se vai realizar o traballo, sinalizándoa e impedindo 
que entre na zona calquera persoa allea á operación.

•	Informar os traballadores que van realizar o traballo de:

•	Os riscos existentes

•	A situación dos elementos en tensión
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•	Os límites das zonas de traballo

•	As precaucións e medidas de seguridade que deben adoptar para non invadir 
a zona de perigo

•	Que informen de calquera anomalía que observen.

•	Comprobar o estado e a instalación das medidas de protección colectiva e com-
probar que os EPI’s están en bo estado de uso e se adecúan ás operacións a 
realizar.

durante a realización do traballo:

•	Seguir o procedemento establecido para a tarefa a realizar.

•	Respectar en todo momento as instrucións de utilización dos equipos de tra-
ballo.

•	Respectalas proteccións colectivas instaladas para o efecto e usar os equipos 
de protección individual esixidos para a operación.

•	Comunicar calquera circunstancia que nos resulte estraña á persoa que super-
visa o traballo.

despois da realización do traballo:

•	Comprobar que se finalizou o traballo e se recolleu, material, ferramenta, etc.

•	Retirar a sinalización e delimitación da zona

•	Retirar as barreiras, proteccións illantes ou os sistemas de protección dos ele-
mentos en tensión que se utilizasen.

•	Deixar a zona ordenada e limpa.
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CONSIGNAS DE SEGURIDADE DO ELECTRICISTA- 
ELECTROMECÁNICO NAVAL

nn risCos
•	Caídas ao mesmo nivel 

•	Caídas a distinto nivel por traballos en altura

•	Caída de obxectos por manipulación de materiais

•	Golpes contra obxectos inmóbiles

•	Sobreesforzos

•	Atrapamento por o entre obxectos

•	Proxección de fragmentos ou partículas 

•	Incendios / Explosións

•	Exposición a ruídos

•	Inhalación de sustancias nocivas 

•	Contactos eléctricos con estruturas postas accidentalmente baixo tensión

•	Golpes por obxectos ou ferramentas

nn equipos de proteCCión individual

nnmedidas preventivas
•	Todos os traballos deberán levarse a cabo por persoal autorizado e con cualifi-

cación adecuada para as  tarefas a realizar.

•	Todas as operacións de reparación e mantemento dunha máquina ou equipo 
faranse ca máquina totalmente parada e desconectada da sua fonte de alimen-
tación. 

•	Débense colocar carteis de “non conectar: homes traballando” nos órganos 
de mando así como enclavalos adecuadamente, para evitar postas en marcha 
intempestivas.

•	Cando por calquer motivo (distancia, imposibilidade de enclavamento, etc.) 
exista risco de atrapamento ou golpe,  permanecerá outro compañeiro per-
manentemente en contacto co que realiza a operación nos mandos de accio-
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namiento da máquina para unha inmediata desconexión da mesma en caso 
necesario.

•	Realizaranse estas operacións empleando luvas de protección contra riscos 
mecánicos excepto cando exista risco de atrapamento  nalgunha parte móbil da 
máquina, non utilizándose en tal caso.

•	Antes de volver a poñer en funcionamento un equipo deben volver a instalarse 
as tapas, carcasas e elementos de protección das mesmas. 

•	Prohíbese o uso de roupa de traballo solta, demasiado folgada (especialmente 
mangas) ou rotas como elementos colgantes u obxetos que presenten risco de 
atrapamento (cadeas, reloxes, anelos...).

•	Utilizar luvas axeitadas  durante a manipulación de aceites, graxas, valvúlina, 
etc,  casi como manter unha adecuada hixiene persoal e  evitar comer, beber ou 
fumar sin lavarse previamente as mans.

•	En traballos de altura, se os estadas, plataformas de traballo ou proteccións 
colectivas non reúnen condicións de seguridade abondo, utilizarase sempre ar-
nés de seguridade.

•	Dispor as proximidades das zonas de traballo de medios portátiles de extinción 
para a súa utilización rápida en caso de emerxencia.

nn 5 reGras de ouro

toda instalaCión está Con tensión ata demostrar o Contrario

1. Desconectar.

2. Previr calquera posible realimentación.

3. Verificar a ausencia de tensión.

4. Poñer en curtocircuíto e a terra.

5. Sinalización e Delimitación da zona de traballo
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medidas para protexerse Fronte a ContaCtos direCtos

•	Illamento das partes activas.

•	Por medio de barreiras ou envolventes. Protección IP & IK (IP: a penetración de 
corpos sólidos (1ª cifra; 0, 1,...,6) e de auga (2ª cifra; 0,1, 2,...8); IK: os impactos 
mecánicos (00, 01, 02..., 10))

•	Por medio de obstáculos.

•	Por posta fóra de alcance por afastamento.

•	Recubrimento das partes activas.

•	Emprego de pequenas tensións de seguridade.

•	Interruptores diferenciais (protección non completa).

•	Formación / capacitación dos operarios.

•	Utilización de EPI.

•	Sinalización.

medidas para protexerse Fronte a ContaCtos indireCtos

Clase A (sen posta a terra)

•	Emprego de pequenas tensións de seguridade.

•	Dobre illamento de protección.

•	Conexións equipotenciais.

Clase B (con posta a terra)

•	Posta a terra e interruptores diferenciais.
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identiFiCaCión de Condutores

•	Deben ser doadamente identificables.

— Neutro: azul.

— Protección-Terra: verde-amarelo.

— Fases: marrón, negro, gris.

identiFiCaCión tomas de Corrente

•	Normalizáronse por cores:

— 20-25 V: violeta.

— 40-50 V: branco.

— 110-130 V: amarelo.

— 220-240 v: azul.

— 380-440 v: vermello.

— 500-750 V: negro.

normas seGuridade (xerais)

•	Mantemento eléctrico.

•	Bo uso do material e maquinaria.

•	Non manipular se non se está capacitado.

•	Ante calquera anomalía comunicar encargado.

•	Íllese, o corpo non illado actuará como condutor.

•	 Para diminuír a intensidade aumente a resistencia: utilice elementos de pro-
tección illantes (luvas, calzado, pranchas illantes, etc.)

•	 Manteña seco o chan da súa área de traballo ou íllese mediante unha tarima, 
taboleiro, etc.

•	 Os aparatos, equipos e instalacións cos que ha de traballar, deben encontrarse 
sempre en bo estado.

•	 Non utilice cables danados, caravillas de enchufe fendidas, nin aparatos cuxa 
carcasa presente danos.

•	 Se utiliza cables alongadores, asegúrese do bo estado destes e dos seus en-
chufes.

•	Se observa algunha anomalía avise ao servizo de mantemento.

•	Utilice SÓ elementos previstos polo instalador.

•	 Ao desconectar unha caravilla tire sempre dela, nunca do cable de alimenta-
ción.

•	Desconecte cables e prolongadores ao finalizar.

•	 Non conecte equipos ou aparatos se a toma de corrente presenta defectos ou 
non é a axeitada.

•	 Mantéñase a distancia de elementos en tensión sen protexer: liñas eléctricas 
de grúas, liñas aéreas...

•	En traballos próximos a liñas ou instalacións eléctricas extreme as precaucións.
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•	Para traballar preto de liñas eléctricas... ¡ INFÓRMESE!!

•	Escavación preto dunha rede eléctrica subterránea... ¡ PERIGO!!

•	Non retire ou elimine as proteccións de condutores, disxuntores, relés, etc.

•	A electricidade e a humidade son inimigos irreconciliables, mantéñase a dis-
tancia.

•	 Non manipule nunca nin utilice aparatos eléctricos que se encontren mollados.

•	Non use aparatos eléctricos se ten as mans ou pés mollados.

•	Non molle nunca as instalacións eléctricas.

•	 Cumpre escrupulosamente as normas e precaucións de deseño e emprego de 
equipos eléctricos.

•	 Evite que os cables de alimentación se pisen ou se apoien sobre arestas vivas.

•	Non tire dos cables para mover ou desprazar os aparatos ou máquinas eléctricas.

•	Non abra nunca as proteccións dos aparatos eléctricos e respecte os sinais de 
advertencia.

•	Os cables e mangueiras deben cumprir:

— Sen defectos.

— Conexión mediante caravillas normalizadas.

— Que non circulen cargas pesadas por enriba.

— Cables con código de cores e sección normalizados.

en Caso de avaría

•	Non se fíe. Non manipule os equipos e instalacións sen cortar a corrente.

•	Coloque no interruptor desconectado un cartel avisador de

•	“prohibido ConeCtar periGo!”

•	Limite as súas actuacións a operacións elementais (cambio dunha lámpada, 
fusible, etc...).

•	Se substitúe algún fusible asegúrese de que o novo é do mesmo tipo e inten-
sidade.

•	As reparacións provisionais rematan sendo definitivas como tamén os seus ris-
cos.

•	 Non é recomendable a reparación de cables danados con fita illante ou similar. 
Substituír, preferiblemente, por un cable novo.

•	 Se o seu aparato ou máquina eléctrica sufriu un golpe, ou se viu afectado pola 
humidade ou produtos químicos, faga que o revise o electricista.

en Caso de aCCidente eléCtriCo

•	Cortar a corrente se é posible.

•	Evitar separar o accidentado directamente.

•	Se está pegado ao condutor, cortar este con ferramenta illante.
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