
INSTRUCIÓN DE SEGURIDADE
TRABALLOS CON RISCO ELÉCTRICO



Esta Instrución técnica propón un sistema de actuación no seo da empresa para que sirva 
como marco de actuación eficaz fronte aos traballos con risco eléctrico. Preténdese que o 
uso desta ferramenta sirva para guiar a actividade preventiva e afrontar de forma interna este 
tipo de riscos naquelas empresas onde exista un déficit de control nesta materia, mellorando 
a relación produtividade - seguridade da empresa. Con esta Instrución Técnica preténdese 
que os traballos con risco eléctrico realícense de xeito normalizado e sobre todo seguro.
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Obxecto1 -4

Obxecto

Definicións

1 -

3 -

O obxecto desta instrución é establecer as disposicións mínimas de seguridade 

para a protección dos traballadores fronte ao risco eléctrico, tendo en contra o 

“Real Decreto 614/2001 sobre disposicións mínimas para a protección da saúde 

e seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico”.

Trátase da aplicación ao risco eléctrico do principio da acción preventiva - 

apartados a e b do artigo 15 da LPRL - relativo á necesidade de “evitar os riscos” 

(na medida do posible) e de “avaliar os riscos que non se poidan evitar”.

Alcance2 -

Esta Instrución Técnica é aplicable a todos os traballadores que interveñen nos 

traballos con risco eléctrico.

Nos casos necesarios establecerase ademais a coordinación de actividades 

empresariais que incluirá a entrega a estas empresas do presente procedemento 

segundo establece o Regulamento 171/2004 de coordinación de actividades 

empresariais.

Risco eléctrico:
Risco orixinado pola enerxía eléctrica. Quedan especificamente 

incluídos os riscos de: choque eléctrico por contacto directo ou 

indirecto, queimadura, caídas e golpes como consecuencia de arco 

eléctrico, incendios e explosións.

Lugar de Traballo: 
Calquera lugar ao que o traballador poida acceder, en razón do seu traballo.

Instalación eléctrica:  
O conxunto dos materiais e equipos dun lugar de traballo mediante os que se 

xera, converte, transforma, transporta, distribúe ou utiliza a enerxía eléctrica; 

inclúense as baterías, os condensadores e calquera outro equipo que almacene 

enerxía eléctrica.
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Instrución de traballo: 
Secuencia das operacións a desenvolver para realizar un determinado traballo, 

con inclusión dos medios materiais (de traballo ou de protección) e humanos 

(cualificación ou formación do persoal) necesarios para levalo a cabo.

Traballador autorizado:  
Traballador que foi autorizado polo empresario para realizar determinados 

traballos con risco eléctrico, en base á súa capacidade para facelos de forma 

correcta, segundo os procedementos establecidos no Real Decreto 614/2001 

sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos 

traballadores fronte ao risco eléctrico. Estos traballadores deben ser nomeados 

por escrito por o empresario.

Traballador cualificado:  
Traballador autorizado que posúe coñecementos especializados en materia 

de instalacións eléctricas, debido á súa formación acreditada, profesional ou 

universitaria, ou á súa experiencia certificada de dúas ou máis anos.

Xefe de traballo:  
Persoa designada polo empresario para asumir a responsabilidade efectiva dos 

traballos. Está función asumiraa o Responsable de Mantemento (En ausencia 

do Responsable de Mantemento, estas funcións poden ser realizadas por outra 

persoa con formación adecuada).

Tensións de seguridade: 
Defínense tres tipos de instalacións a moi baixa tensión, Moi Baixa Tensión de 

Seguridade (MBTS), Moi Baixa Tensión de Protección (MBTP) e Moi Baixa Tensión 

Funcional (MBTF). Nos tres casos, a tensión nominal non excede de 50 V en 

corrente alterna.

Alta tensión: 
A definida como tal no REBT. Tensións superiores aos 1000V.

Baixa tensión: 
A definida como tal no REBT. Tensións iguais ou inferiores aos 1000V.

Traballos sen tensión: 
Traballos en instalacións eléctricas que se realizan logo de tomar todas as 

medidas necesarias para manter a instalación sen tensión.



Definicións3 -6

Traballos en tensión: 
Traballo durante o cal un traballador entra en contacto con elementos en 

tensión, ou entra na zona de perigo, ben sexa cunha parte do seu corpo, ou coas 

ferramentas, equipos, dispositivos ou materiais que manipula. Non se consideran 

como traballos en tensión as manobras e as medicións, ensaios e verificacións 

definidas a continuación.

Zona de perigo ou zona de traballos en tensión: 
Espazo ao redor de elementos en tensión no que a presenza dun traballador 

desprotexido supón un risco grave ou inminente de que se produza un arco 

eléctrico, ou un contacto directo co elemento en tensión, tendo en conta os 

xestos ou movementos normais que pode efectuar o traballador sen desprazarse.

Medicións, ensaios e verificacións: 
Actividades concibidas para comprobar o cumprimento das especificacións ou 

condicións técnicas e de seguridade necesarias para o adecuado funcionamento 

dunha instalación eléctrica, incluíndose as dirixidas a comprobar o seu estado 

eléctrico, mecánico ou térmico, eficacia de proteccións, circuítos de seguridade 

ou manobra, etc.

Traballo en proximidade: 
Traballo durante o cal o traballador entra, ou pode entrar, na zona de 

proximidade, sen entrar na zona de perigo, ben sexa cunha parte do seu corpo, 

ou coas ferramentas, equipos, dispositivos ou materiais que manipula. En 

todo traballo en proximidade de elementos en tensión, o traballador deberá 

permanecer fóra da zona de perigo e o máis afastado dela que o traballo 

permita.

Manobra: 
Intervención concibida para cambiar o estado eléctrico dunha instalación 

eléctrica non implicando montaxe ou desmontaxe algún.

Zona de proximidade: 
Espazo delimitado ao redor da zona de perigo, desde 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 desde o elemento 

en tensión ao límite exterior desta zona será a indicada na seguinte táboa.



Bibliografía4 - 7

Instrución de traballo: 
Secuencia das operacións a desenvolver para realizar un determinado traballo, 

con inclusión dos medios materiais (de traballo ou de protección) e humanos 

(cualificación ou formación do persoal) necesarios para levalo a cabo.

Un= tensión nominal da instalación (kV).

DPEL-1= distancia ata o límite exterior da zona de perigo cando exista risco de sobretensión por raio (cm).

DPEL-2 = distancia ata o límite exterior da zona de perigo cando non exista o risco de sobretensión por raio (cm).

DPROX-1 = distancia ata o límite exterior da zona de proximidade cando resulte posible delimitar con precisión a 

zona de traballo e controlar que esta non se excede durante a realización do mesmo (cm).

DPROX-2= distancia ata o límite exterior da zona de proximidade cando non resulte posible delimitar con precisión 

a zona de traballo e controlar que esta non se excede durante a realización do mesmo (cm).

DISTANCIAS LÍMITE DAS ZONAS DE TRABALLO

DPEL-1
50

62

62

65

66

72

82

98

120

160

180

260

390

DPEL-2
50

52

53

55

57

60

66

73

85

100

110

160

250

DPROX-1
70

112

112

115

116

122

132

148

170

210

330

410

540

DPROX-2
300

300

300

300

300

300

300

300

300

500

500

500

700

Un

3

6

10

15

20

30

45

66

110

132

220

380

<_
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Lei de Prevención de Riscos Laborais (lei 31/1995 de 8 de novembro).

RD 1215/1997, de 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de 

seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo.

Lei 54/2003, de 12de decembro, de reforma do marco normativo da prevención 
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de riscos laborais.

RD 486/1997, de 14 de abril polo que se establecen as disposicións mínimas de 

seguridade e saúde nos lugares de traballo.

Real Decreto 773/1997, de 30 de Maio de 1997 sobre disposicións mínimas 

de seguridade e saúde relativas á utilización polos traballadores de equipos de 

protección individual.

R.D. 614/2001, de 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da 

saúde e seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico. BOE núm. 148 de 

21 de xuño de 2001.

R.D. 842/2002, de 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento 

electrotécnico para baixa tensión. BOE núm. 224 do mércores 18 de setembro.

Responsabilidades5 -

Responsable de do sistema de xestión de seguridade: 
É o responsable de revisar a instrución de traballo elaborada

É responsable de identificar necesidades de instrucións de traballo en tarefas 

consideradas críticas.

É responsable da distribución e transmisión das instrucións á Dirección, 

Responsables de Departamento, Encargados e Recursos Preventivos.

É responsabilidade dar aos encargados, traballadores e aos recursos preventivos 

toda a información relativa a esta instrución en canto a controis, riscos e 

medidas preventivas.

Designar a un traballador con formación (segundo listado anexo) para que 

realice as funcións de recurso preventivo durante a realización do traballo en 

espazos confinados e vixíe a execución correcta do traballo desde o exterior.

Se é unha empresa externa, controlará que esta designe un recurso preventivo.

Encargados:  
Son responsables da distribución e transmisión das instrucións do seu ámbito, 

utilizándoas como documento básico na formación específica do posto de 
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traballo. Tamén deberán velar polo seu correcto cumprimento e detectar 

necesidades de actualización e mellora. 

Son responsables da xestión dos traballos con risco eléctrico. Entregarán as 

instrucións técnicas de traballos en risco eléctrico ao persoal implicado nas 

operacións 

Asegurarse de que os traballadores ao seu cargo, cumpran coas medidas 

necesarias en materia de prevención.

Deberán tamén identificar necesidades de instrucións de traballo. Resolverán 

calquera dúbida ou consulta dos traballadores.

Deberán asegurarse de que ningún dos seus operarios inicie o traballo sen 

dispoñer da correspondente autorización. 

Comunicará a un dos Recursos Preventivo presentes que estea presente durante 

a realización do traballo con Risco Eléctrico e vixíe a execución correcta do 

traballo .

Delegados de prevención:    
Estarán informados das tarefas consideradas críticas así como das instrucións 

de traballo vixentes e en curso de elaboración. Serán consultados previamente á 

aprobación das instrucións.

Xerente/Director xeral: 
Aprobará as instrucións de traballo elaboradas. É responsable da organización 

dos medios humanos e técnicos necesarios. É responsable da posta en marcha 

desta Instrución de Seguridade.

Recurso Preventivo: 
Vixiará a execución dos traballos en condicións de seguridade. Actuará en 

coordinación co Encargado. 

Estará presente no centro de traballo mentres duren os traballos con Risco 

Eléctrico. Verificará o cumprimento das medidas preventivas e dos controis 

establecidos nesta instrución nos Traballos con Risco Eléctrico.

É responsabilidade do Recurso Preventivo ter coñecemento dos teléfonos de 

urxencia e dos medios de extinción existentes na zona.

Se observa ausencia, insuficiencia ou falta de adecuación das medidas 

preventivas, poñerao en coñecemento do Encargado e/ou do Responsable 

de Prevención para que se adopten as medidas necesarias que corrixan as 

deficiencias.



Desenvolvemento6 -10

Traballadores:     
Deberán cumprir co indicado nas instrucións de traballo, comunicando ao seu 

mando directo as carencias ou deficiencias que atopen na súa aplicación. 

Os traballadores asignados participarán na elaboración e/ou revisión da 

instrución de traballo. 

NON poderán realizar os traballos con Risco Eléctrico sen ser un Traballador 

Autorizado ou Cualificado.

Os traballadores deben cumprir coas normas de seguridade establecidas e 

utilizar os equipos de protección colectiva e individual que se lles facilitan.

O traballador debe Interromper o traballo en caso necesario por cambios nas 

condicións de seguridade e comunicalo ao Encargado e ao Recurso Preventivo. 

Responsable de Mantemento: Será o traballador cualificado que asume a 

responsabilidade directa dos traballos con risco eléctrico.

Será o responsable de pedir autorización ao encargado da zona onde se vai a 

traballar. 

Asegurarse de que os traballadores ao seu cargo, cumpran coas medidas 

necesarias en materia de prevención.

Resolverán calquera dúbida ou consulta dos traballadores. 

Será responsable de xestionar e/ou realizar o mantemento da instalación 

eléctrica. Verificará que os equipos eléctricos foron revisados ou reparados por un 

mantedor externo e deixará rexistro destas operacións.

Desenvolvemento6 -

Para establecer un adecuado nivel de protección da saúde dos traballadores 

derivados dos traballos con risco eléctrico, fíxanse as medidas mínimas que 

deben adoptarse para a adecuada protección dos traballadores fronte ao risco 

eléctrico.

Por iso, nesta instrución técnica establécense as formas de utilización e 

mantemento das instalacións eléctricas.

Todo traballo nunha instalación eléctrica, ou na súa proximidade, que leve 

consigo un risco eléctrico deberá efectuarse sen tensión, salvo:

•	 As	operacións	elementais,	tales	por	exemplo	conectar	e	
desconectar en instalacións de baixa tensión con material 

eléctrico concibido para a súa utilización inmediata e sen 

riscos por parte do persoal en xeral. En calquera caso, estas 

operacións deberán realizarse polo procedemento normal 
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Formación en información6.1 -

De conformidade cos artigos 18 e 19 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, 

o empresario deberá garantir que os traballadores e os representantes dos 

traballadores reciban unha formación e información adecuadas sobre o risco 

eléctrico, así como sobre as medidas de prevención e protección que haxan 

de adoptarse segundo o establecido no REAL DECRETO 614/2001, de 8 de 

xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos 

traballadores fronte ao risco eléctrico.

A formación e información, en caso de risco eléctrico, non só incumbe aos 

traballadores que realizan as operacións nas instalacións eléctricas, senón a 

todos aqueles traballadores que pola súa proximidade física a instalacións en 

tensión ou por traballar en emprazamento con risco de incendio ou de explosión 

poidan estar expostos aos riscos que xera a electricidade. Establécense tres tipos 

de figuras de traballadores:

previsto polo fabricante e previa verificación do bo estado do 

material manipulado.

•	 Os	traballos	en	instalacións	con	tensións	de	seguridade,	

•	 As	manobras,	medicións,	ensaios	e	verificacións	cuxa	natureza	

•	 Os	traballos	en,	ou	en	proximidade	de	instalacións	cuxas	

sempre que non exista posibilidade de confusión na 

identificación das mesmas e que as intensidades dun posible 

curtocircuíto non supoñan riscos de queimadura. En caso 

contrario, o procedemento de traballo establecido deberá 

asegurar a correcta identificación da instalación e evitar os 

curtocircuítos cando non sexa posible protexer ao traballador 

fronte aos mesmos.

así esíxao, tales por exemplo a apertura e pechadura de 

interruptores ou seccionadores, a medición dunha intensidade, 

a realización de ensaios de illamento eléctrico, ou a 

comprobación da concordancia de fases.

condicións de explotación ou de continuidade do fornezo así o 

requiran.
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Traballador usuario de equipos e instalacións:   
A formación será de nivel básico, o máis sinxela e breve posible, establecidas nos 

programas de formación.

A información para os traballadores será mediante a ficha de información sobre 

o risco eléctrico.

Traballadores cuxos cometidos sexan instalar, reparar
ou manter instalacións eléctricas:   
A formación será máis ampla, e moi específica para cada traballo, segundo 

sexan traballadores autorizados, traballador cualificado e Responsable de 

Mantemento.

Traballos
sen tensión

T = Calquera traballador
A = Autorizado

C = Cualificado
C+AE = Cualificado e autorizado por escrito

Baixa
tensión

Alta
tensión

Traballos
en tensión

Traballos en 
proximidade

Manobras, 
medicións, ensaios 

e verificacións

Supresión 
reposición  

tensión

A

C

Medicións, 
ensaios e 

verificacións

A

Preparación

A

C

Realización

T

Manobras 
locais

A

A

Realización

C

C + AE 
(con 

vixilancia 
dun xefe 

de traballo)

C o C 
auxiliado 

por A

A o T 
vixiado 
por A

C (a 
distancia)

Traballos
sen tensión

T

T

Repoñer 
fusibles

A

Traballos sen tensión 6.2 -

As operacións e manobras para deixar sen tensión unha instalación, antes 

de iniciar o “traballo sen tensión” e a reposición da tensión, ao finalizalo, as 

realizarán traballadores autorizados.
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Traballos sen tensión 6.2.1 -

Para iso, salvo que existan razóns esenciais para facelo doutra forma, seguirase o 

proceso que se describe a continuación, que se desenvolve secuencialmente en 

cinco etapas, as CINCO REGRAS DE OURO:

Desconectar.  
A parte da instalación na que se vai a realizar o traballo debe illarse de 

todas as fontes de alimentación. O illamento estará constituído por unha 

distancia en aire, ou a interposición dun illante, suficientes para garantir 

electricamente devandito illamento.

Os condensadores ou outros elementos da instalación que manteñan tensión 

logo da desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados.

Co fin de illar a parte da instalación onde se vai a realizar o traballo sen 

tensión, debe ser abertos todos os interruptores ou interruptores automáticos 

e seccionadores, mediante os cales a instalación póidase conectar ás fontes 

de alimentación coñecidas. Tamén pode usarse para a desconexión a 

extracción de fusibles e a apertura das pontes.

1.

Previr calquera posible realimentación.
Os dispositivos de manobra utilizados para desconectar a instalación deben 

asegurarse contra calquera posible reconexión, preferentemente por bloqueo 

do mecanismo de manobra, e deberá colocarse, cando sexa necesario, unha 

sinalización para prohibir a manobra. En ausencia de bloqueo mecánico, 

adoptaranse medidas de protección equivalentes. Cando se utilicen 

dispositivos telemandados deberá impedirse a manobra errónea dos mesmos 

desde o telemando.

Utilizar o bloque ou encravamento mecánico do mecanismo de manobra, 

este pódese efectuar mediante o emprego de cadeados ou cerraduras, 

combinados, no seu caso con cadeas, pasadores ou outros elementos 

destinados a conseguir a inmobilización do órgano de accionamento do 

aparello de manobra.

Xunto ao dispositivo de bloqueo, recoméndase colocar un sinal indicando 

a prohibición de manobrar o aparello, sobre todo, si non se puido realizar o 

bloqueo mecánico do mesmo.

2.
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Verificar a ausencia de tensión.
A ausencia de tensión deberá verificarse en todos os elementos activos da 

instalación eléctrica en, ou o máis cerca posible, da zona de traballo. No caso 

de alta tensión, o correcto funcionamento dos dispositivos de verificación de 

ausencia de tensión deberá comprobarse antes e logo de dita verificación.

Para verificar a ausencia de tensión en cables ou condutores illados que 

poidan confundirse con outros existentes na zona de traballo, utilizaranse 

dispositivos que actúen directamente nos condutores (pica-cables ou 

similares), ou se empregarán outros métodos, seguíndose un procedemento 

que asegure, en calquera caso, a protección da traballadora fronte ao risco 

eléctrico.

Os dispositivos telemandados utilizados para verificar que unha instalación 

está sen tensión serán de accionamento seguro e a súa posición no 

telemando deberá estar claramente indicada.

A verificación da ausencia de tensión débese realizar inmediatamente antes 

de efectuar a posta a terra e en curtocircuíto da instalación, no lugar onde se 

vaian a efectuar as operacións.

3.

Poñer a terra e en curtocircuíto.
Os equipos ou dispositivos de posta a terra e en curtocircuíto deben 

conectarse en primeiro lugar á toma da terra e a continuación aos elementos 

a poñer a terra e deben ser visibles desde a zona de traballo. Se isto último 

non fose posible, as conexións de posta a terra deben colocarse tan preto da 

zona de traballo como se poida.

Os condutores utilizados para efectuar a posta a terra, o curtocircuíto e, no 

seu caso, a ponte, deberán ser adecuados e ter a sección suficiente para a 

corrente de curtocircuíto da instalación na que se colocan.

Tomaranse precaucións para asegurar que as postas a terra permanezan 

correctamente conectadas durante o tempo en que se realiza o traballo.

4.

Protexer fronte a elementos próximos en tensión, no seu caso, e 
establecer unha sinalización de seguridade para delimitar a zona de 
traballo.
Cando na proximidade da zona de traballo (unha distancia menor de 

Dprox-1 ou Dprox-2) existan elementos que deban permanecer en tensión, 

adoptarase unha das seguintes solucións, antes de iniciar os traballos:

5.



Desenvolvemento6 - 15

•	 Consideralo	como	traballo	en	proximidade.

illamentos ou obstáculos para considerar a área de traballo 

fóra da zona de proximidade.

sinalización que indica os límites da zona de traballo.

comezar a reposición da tensión.

salvo os que deban actuar na reposición da tensión.

terra e en curtocircuíto.

corte.

•	 Consideralo	con	traballos	en	tensión.

•	 Colocar	elementos	protectores	como	pantallas	illantes,	

1. Retirada, se as houbese, das proteccións adicionais e da 

a) Notificarase a todos os traballadores involucrados de que vai 

b) Comprobarase que todos os traballadores abandonaron a zona, 

c) Asegurarase de que foron retiradas a totalidade das postas a 

2. Retirada, si a houbese, da posta a terra e curtocircuíto.

3. Desbloqueo e/ou a retirada da sinalización dos dispositivos de 

4. A pechadura dos circuítos para repoñer a tensión.

Ata que non se completaron as cinco etapas non poderá autorizarse o inicio 

do traballo sen tensión e considerarase en tensión a parte da instalación 

afectada. Con todo, para establecer a sinalización de seguridade indicada 

na quinta etapa poderá considerarse que a instalación está sen tensión se 

completáronse as catro etapas anteriores e non poden invadirse zonas de 

perigo de elementos próximos en tensión.

A reposición da tensión só comezará, unha vez finalizado o traballo, despois 

de que se retiraron todos os traballadores que non resulten indispensables e 

que se recolleron da zona de traballo as ferramentas e equipos utilizados.

Reposición da tensión6.2.2 -

O proceso de reposición da tensión comprenderá:

Desde o momento en que se suprima unha das medidas inicialmente adoptadas 

para realizar o traballo sen tensión en condicións de seguridade, considerarase 

en tensión a parte da instalación afectada.

Para a reposición da tensión tomaranse as seguintes medidas:
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do Taller ou da zona onde se traballa con risco eléctrico de que 

se vai a realizar a conexión.

d) Informarase ao Responsable de Mantemento e ao Encargado 

e) Accionaranse os aparellos de manobra correspondentes.

Traballos en transformadores e en máquinas
en alta tensión

6.2.4 -

Non será necesaria a posta a terra e en curtocircuíto cando os dispositivos de 

desconexión a ambos os dous lados do fusible estean á vista do traballador, 

o corte sexa visible ou o dispositivo proporcione garantías de seguridade 

equivalentes, e non exista posibilidade de pechadura intempestivo.

Para traballar sen tensión nun transformador de potencia ou de tensión 

deixaranse sen tensión todos os circuítos do primario e todos os circuítos do 

secundario. Se as características dos medios de corte permíteno, efectuarase 

primeiro a separación dos circuítos de menor tensión. Para a reposición da 

tensión procederase inversamente.

Para traballar sen tensión nun transformador de intensidade, ou sobre os 

circuítos que alimenta, deixarase previamente sen tensión o primario. Prohíbese 

a apertura dos circuítos conectados ao secundario estando o primario en tensión, 

salvo que sexa necesario por algunha causa, nese caso deberán curtocircuitarse 

os bornes do secundario.

Reposición de fusibles6.2.3 -

reconexión, cúmprense se se satisfán os requisitos indicados, 

é dicir, cando os dispositivos de desconexión a ambos os dous 

lados do fusible estean á vista do traballador, o corte sexa 

visible ou o dispositivo de desconexión proporcione garantías 

equivalentes.

dos dispositivos situados a ambos os dous lados do mesmo, 

debería comprobarse a ausencia de tensión mediante o equipo 

correspondente.

a) A desconexión, así como a prevención de calquera posible 

b) No caso de ter que acceder a un fusible logo da desconexión 
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recubrimento de partes activas ou masas.

proba, etc.).

(luvas, lentes, cascos, etc.).

plataformas de traballo, etc.).

a) Os accesorios illantes (pantallas, cubertas, vainas, etc.) para o 

b) Os útiles illantes ou illados (ferramentas, pinzas, puntas de 

e) Os equipos de protección individual fronte a riscos eléctricos 

c) As pértegas illantes.

d) Os dispositivos illantes ou illados (banquetas, alfombras, 

a) Que a máquina está completamente parada

b) Que están desconectadas as alimentacións

c) Que os bornes están en curtocircuíto e a terra

d) Que a protección contra incendios está bloqueada

e) Que a atmosfera non é nociva, tóxica ou inflamable

Antes de manipular no interior dun motor eléctrico ou xerador deberá 

comprobarse:

Traballos en tensión6.3 -

Os traballos en tensión deberán ser realizados por traballadores cualificados, 

incluíndo no mesmos as medicións, ensaios e verificacións en instalacións. Os 

traballos deberán realizarse estando presentes, polo menos, dous traballadores 

con formación en materia de primeiros auxilios.

O método de traballo empregado e os equipos e materiais utilizados deberán 

asegurar a protección da traballadora fronte ao risco eléctrico, garantindo, en 

particular, que o traballador non poida contactar accidentalmente con calquera 

outro elemento a potencial distinto ao seu. 

Entre os equipos e materiais citados están:

Os traballadores deberán dispoñer dun apoio sólido e estable, que lles permita 

ter as mans libres, iluminación adecuada e non levarán obxectos condutores, 

tales como pulseiras, reloxos, cadeas ou pechaduras de cremalleira metálicas 

que poidan contactar accidentalmente con elementos en tensión.

A zona de traballo deberá sinalizarse e/ou delimitarse adecuadamente, sempre 

que exista a posibilidade de que outros traballadores ou persoas alleas penetren 
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en devandita zona e accedan a elementos en tensión.

As medidas preventivas para a realización de traballos ao aire libre deberán ter 

en conta as posibles condicións ambientais desfavorables, en caso de tormenta, 

deberán interromperse inmediatamente.

1. Realizados por traballadores cualificados seguindo este procedemento 

  
7. O traballo realizarase baixo a dirección e vixilancia dun xefe de traballo 

2. O método de traballo e os equipos materiais utilizados asegurarán a 

8. Os traballadores cualificados serán autorizados por escrito, pola 

3. Os equipos de traballo e materiais elixiranse entre os concibidos para 

4. Os traballadores deberán dispoñer de apoio sólido e estable, 

5. A zona de traballo debe sinalizarse e/ou delimitarse, sempre que exista 

9. As autorizacións deberán permanecer nun arquivo para o seu control 

6. Os traballos ao aire libre terán en conta as condicións ambientais.

de traballo.

(obrigatorio estar presente un Recurso Preventivo)

protección da traballadora fronte ao risco eléctrico.

dirección, e traballarán segundo instrución técnica escrita que indicará:

este fin.

iluminación adecuada.

riscos para outros traballadores ou persoas alleas.

e estarán coas certificacións dos traballadores de superar as probas 

teóricas e prácticas así como o adestramento requirido.

A autorización terá que renovarse:

A autorización será retirada:

a. Medidas de Seguridade

b. Materiais e medios de protección a utilizar

c. As circunstancias que puidesen esixir a interrupción do 

Cando existan cambios significativos no procedemento de traballo.

Cando o traballador leve máis dun ano sen realizar estes traballos.

Cando o traballador incumpra as normas de seguridade.

Cando no proceso de vixilancia da saúde póñase de manifesto.

traballo.

Disposicións Xerais: 

Disposicións Particulares: 
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1. As manobras locais poden ser realizadas por traballadores autorizados 

1. Nas manobras locais con interruptores ou seccionadores:

O método de traballo empregado debe prever tanto os defectos razoablemente 

posibles dos aparellos, como a posibilidade de que se efectúen manobras 

erróneas (apertura de seccionadores en carga ou pechadura de seccionadores 

en curtocircuíto).

Para a protección fronte ao risco de arco eléctrico, explosión ou proxección de 

materiais, non será obrigatoria a utilización de equipos de protección cando 

2. O método de traballo e os equipos e materiais utilizados asegurarán a 

4. Os traballadores dispoñerán de apoio sólido e estable e dunha 

5. A zona de traballo deberá sinalizarse e/ou delimitarse, sempre que 

6. Os traballos ao aire libre terán en conta as condicións ambientais

3. Os equipos e os materiais elixiranse entre os deseñados para tal fin.

Entre os equipos e materiais de protección citados atópanse:

e tamén se poden realizar medicións, ensaios e verificacións.

protección da traballadora fronte ao risco eléctrico.

iluminación adecuada.

outros traballadores ou persoas alleas penetren en devanditas zonas.

Manobras. Medicións. Ensaios e verificacións6.4 -

recubrimento de partes activas ou masas.

desprezable a corrente a interromper ou establecer, é dicir, 

cando non hai cargas conectadas.

correntes nas condicións normais do circuíto, comprendidas 

circunstancialmente as condicións específicas de sobrecarga 

en servizo.

plataformas de traballo, etc.)

a. Os accesorias illantes (pantallas, cuberta, vainas, etc.) para o 

a) Seccionadores: Poden abrir e pechar un circuíto cando é 

b) Interruptores: Son capaces de establecer e interromper 

b. Os útiles illante ou illados (ferramentas, pinzas, etc.)

c. Os dispositivos illantes ou illados (banquetas, alfombras, 

d. Os EPI’s (pantallas, luvas, lentes, cascos, etc.)

Disposicións Xerais: 

Disposicións Particulares: 
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Para cada tipo de manobra seguirase unha sistemática segura de execución que 

contemple:

Manobras6.4.1 -

o lugar desde onde se realiza a manobra estea totalmente protexido 

fronte a devanditos riscos por afastamento ou interposición de 

obstáculos.

Entre as medidas preventivas que se poden adoptar para estes 

traballos, están:

- Instalación de dispositivos automáticos de encravamento que 

- Se é necesario retirar algún dispositivo de posta a terra, tomar 

- Cando é necesario utilizar unha fonte de alimentación exterior 

•	 Que	non	poida	ser	realimentada	por	unha	fonte	de	

•	 Que	os	puntos	de	corte	teñan	suficiente	illamento	

•	 Que	as	medidas	de	prevención	contra	o	risco	

- Instalación de resgardos entre o aparello de manobra e o 

- Instalación de sistemas de accionamento a distancia nos 

- Nos seccionadores de posta a terra e en curtocircuíto, a 

impidan a apertura do seccionador con carga

precaucións para evitar a realimentación da instalación.

tomaranse precaucións para asegurar:

tensión distinta á prevista.

para a aplicación simultánea da tensión de ensaio e 

a de servizo.

eléctrico, curtocircuíto ou arco, sexan adecuadas ao 

nivel de tensión utilizado.

dispositivo de accionamento manual.

interruptores automáticos.

instalación de dispositivos de encravamento automático que 

impidan o seu accionamento antes de desconectar a fonte de 

tensión.

2. Nas medicións, ensaios e verificacións:

  
7. O traballo realizarase baixo a dirección e vixilancia dun xefe de traballo 
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1.  A secuencia de operacións a realizar

2.  Os equipos auxiliares e os equipos de protección individual requiridos.

4.  Os casos que poden obrigar a suspender a execución da manobra.

3.  As comprobacións previas de devanditos equipos.

1. A delimitación e sinalización da zona de traballo.

2. Os aspectos relacionados coa posta a terra.

3. A forma de utilizar os equipos de probas.

Cando exista a posibilidade de que outros traballadores ou persoas 

alleas entren na zona de traballo. A delimitación pode realizarse 

mediante valas ou barreiras ou ben utilizando cintas ou bandas de 

cores.

As partes condutoras accesibles ao traballador que executa os 

traballos, deben ser conectadas a terra durante o tempo que duren os 

traballos.

Os terminais ou elementos accesibles dos equipos de medida e 

demais instrumentos estarán illados.

No caso que os traballadores deban permanecer na zona de 

probas durante os traballos en tensión, o xefe de traballo vixiará o 

desenvolvemento e dispoñerá de medio de desconexión inmediata.

Medicións, ensaios ou verificacións6.4.2 -

Para cada tipo de probas que se poden levar a cabo nas instalacións, medicións 

de tensións, de intensidades, de resistencia, de temperatura, de corrente de 

fugas, etc., realizarase unha planificación de traballo seguro (non será necesario 

para medidas de tensión e intensidade nun circuíto sinxelo de baixa tensión).

Tomaranse as seguintes medidas preventivas:

Traballos en proximidade6.5 -

O traballador deberá permanecer fóra da zona de perigo e o máis afastado 

dela que o traballo permita. O xefe de traballo (Responsable de Mantemento / 

Recurso Preventivo) deberá velar polo cumprimento das medidas de seguridade 

e controlar, en particular, o movemento dos traballadores e obxectos na zona de 

traballo, tendo en conta as súas características, os seus posibles desprazamentos 

2. A distancia que se debe respectar respecto de a zona de perigo é a 
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Preparación do traballo6.5.1 -

1. Antes do inicio, ver a viabilidade do traballo polo traballador autorizado.

3. Se malia as medidas adoptadas, seguen existindo elementos en 

2. Se o traballo é viable, adoptaranse medidas de seguridade para reducir 

o risco ao mínimo o número de elementos en tensión e as zonas 

de perigo dos elementos que permanezan en tensión (colocaranse 

pantallas, barreiras, envolventes ou protectores illantes de forma que 

garantan a súa eficacia protectora).

a delimitación será eficaz respecto de cada zona de perigo e 

efectuarase co material adecuado.

dos riscos existentes, a situación dos elementos en tensión, 

os límites da zona de traballo e cantas precaucións e medidas 

de seguridade deban adoptar para non invadir a zona de 

perigo, comunicándolles, ademais, a necesidade de que eles, 

á súa vez, informen sobre calquera circunstancia que mostre a 

insuficiencia das medidas adoptadas.

tensión con zonas de perigo accesibles, deberase:

a) Delimitar a zona de traballo respecto de as zonas de perigo; 

b) Informar aos traballadores directa ou indirectamente implicados, 

DPEL
Zona de perigo ou zona 
de traballos en tensión

Elemento un en tensión

DPEL
Zona de perigo ou zona 
de traballos en tensión

Barreira física

Elemento un en tensión

accidentais e calquera outra circunstancia que puidese alterar as condicións en 

que se baseou a planificación do traballo. É dicir, a delimitada pola distancia 

Dpel-2 ou Dpel-1, terase en conta o seguinte:

considéranse unha prolongación do corpo.

1. As ferramentas ou obxectos condutores que porte o traballador 
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1. Os traballos serán realizados por traballadores autorizados, ou baixo a 

2. Os traballadores autorizados deberán vixiar o cumprimento das 

vixilancia dun destes, cando se adoptaron as seguintes medidas (ver 

preparación do traballo).

medidas de seguridade, o movemento dos traballadores e obxectos 

na zona de traballo. A vixilancia non será exixible cando os traballos 

realícense fóra da zona de proximidade ou en instalacións de baixa 

tensión.

1. O acceso estará restrinxido aos traballadores autorizados, ou a persoal, 

1. Comprobación visual do bo estado do equipo de posta a terra e 

3. Comprobación visual do bo estado do equipo de protección individual, 

4. Poñerse as luvas illantes, as lentes actínicas, a pantalla facial e o casco 

2. Comprobar o verificador de ausencia de tensión.

2. A apertura de celas, armarios e demais envolventes de material 

3. O acceso aos recintos e a apertura das envolventes por parte dos 

baixo a vixilancia continuada destes, que sexa previamente informado 

dos riscos existentes e as precaucións a tomar.

curtocircuíto.

especialmente as luvas illantes para baixa tensión.

de seguridade (se a pantalla facial é actínica non serán necesarias as 

lentes).

eléctrico estará restrinxida a traballadores autorizados.

traballadores autorizados só poderá realizarse, co permiso do titular da 

instalación.

Realización do traballo6.5.2 -

Acceso a recintos de servizos e envolventes
de material eléctrico

6.5.3 -

Procedemento de traballo

Posta / Retirada da posta a terra

7 -

7.1 -

Posta a terra:
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7. Conectar a pinza de posta a terra no condutor neutro ou na toma de 

terra do cadro de baixa tensión.

8. Conectar as pinzas do equipo a cada unha das tres fases mediante os 

terminais adecuados en cadros de baixa tensión.

1. Comprobar o bo estado do equipo de protección individual, 

- Luvas illantes para baixa tensión

- Lentes ou pantalla facial adecuadas ao arco eléctrico.

- Arnés ou cinto de seguridade, se procede. 

- Casco de seguridade illante con barbuquexo.

- Manter as mans protexidas mediante luvas illantes.

- Realizar o traballo sobre unha alfombra ou banqueta illante.

- Roupa de traballo adecuada fronte ao arco eléctrico.

- Calzado de traballo

3. Desconectar as pinzas do equipo de cada unha das fases.

4. Desconectar a pinza de posta a terra do condutor neutro ou da toma 

- Luvas de protección contra os riscos mecánicos e arco eléctrico,

2. Situarse sobre a banqueta, tarima ou alfombra illante, cando cumpra.

especialmente as luvas illantes, e poñerllos.

do cadro de baixa tensión.

se procede.

Retirada da posta a terra:

EPI’s necesarias:

Complementariamente utilizaranse:

5. Situarse sobre a banqueta, tarima ou alfombra illante, cando cumpra.

6. Verificar a ausencia de tensión entre fases e entre cada fase e neutro.

Metodos de traballo en contacto7.2 -

Para poder aplicalo é necesario que as ferramentas manuais utilizadas (alicates, 

desaparafusadores, etc.) teñan un recubrimento illantes. Requírese a utilización 

de luvas illantes.

As principais precaucións a adoptar son:
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- Luvas illantes e si é preciso manguitos illantes.

- Non levar pulseiras, cadeas e outros elementos condutores.

- Casco de seguridade illante con barbuquexo.

- Luvas de protección contra os riscos mecánicos.

- Vestir roupa de traballo sen cremalleiras ou outros elementos 

condutores.

- Pantalla facial inactínica adecuadas para proxeccións polo arco 

eléctrico.

- Usar ferramentas illadas, especificamente deseñadas para estes 

traballos.

- Illar, na medida do posible, as partes activas e elementos metálicos na 

zona de traballo mediante protectores adecuados (fundas, capuchóns, 

películas plásticas illantes, etc.)

EPI’s necesarias:

Como xa se dixo, todos os equipos utilizados nos distintos métodos de traballo 

en tensión deben ser elixidos entre os deseñados especificamente para este fin, 

de acordo coa normativa legal e/ou técnica que lles resulte de aplicación.

Por outra banda, devanditos equipos deben ser revisados e mantidos de acordo 

coas instrucións do fabricante. En particular, os equipos deben ser mantidos 

perfectamente limpos e libres de humidade antes e durante a súa utilización.

Os materiais illantes e as ferramentas illadas deben ser gardados en lugares 

secos e o seu transporte ao lugar de traballo debe facerse en estoxos ou fundas 

que garantan a súa protección. Así mesmo, no lugar de traballo deben ser 

colocados sobre soportes ou lonas impermeables a salvo do po e a humidade.

Antes da súa utilización débense limpar coidadosamente, para eliminar da 

superficie calquera rastro de po ou humidade. As cordas illantes non deben ser 

utilizadas si non hai garantías de que están ben secas e limpas.
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Contratas

Equipos de protección individual

8 -

9 -

As empresas contratadas deberán asegurarse de que os traballadores posúen 

coñecementos que lles permiten identificar as instalacións eléctricas, detectar os 

posibles riscos e obrar en consecuencia.

O traballo efectuarase baixo a dirección e vixilancia do Responsable de 

Mantemento, que asumirá a responsabilidade directa do mesmo, comunicarase 

previamente co responsable de Prevención para solicitar o permiso de traballo. 

Todo o persoal dedicado traballos eléctricos deberá dispoñer e estará obrigado a 

usar o seguinte equipo de protección individual:

Calquera outro EPI a utilizar dependerá do tipo de traballo a realizar, das 

condicións do lugar onde estea instalado a estada ou daquelas que se 

determinen na Avaliación de Riscos ou Plans de Seguridade.

O persoal que traballe a partir de 2 m. de altura está obrigado a utilizar o arnés 

de seguridade, sempre que non conte con medidas de protección colectivas que 

eviten o risco de caída.

•	 Roupa	de	traballo	para	Traballos	en	tensión.

•	 Calzado	de	seguridade	(EN	ISO	20435).

•	 Protección	Ocular	contra	Arco	eléctrico	de	curtocircuíto,	Cat	II,	

•	 Luvas	de	Protección	contra	Traballos	en	Tensión.	Luvas	de	

•	 Cascos	de	protección	con	barbuquexo	electricamente	illantes	

•	 Protección	Auditiva,	segundo	RD	1407/1992

Materiais resistentes á chama para vestimentas de protección 

térmica dos traballadores. Riscos térmicos dun arco eléctrico. 

Parte 1: Métodos de ensaio. UNE-CLC/TS 61482 

Calzado illante da electricidade para traballos en instalacións 

de baixa tensión, segundo UNE EN 50321. 

segundo norma EN 166 e EN 1731. Pantalla Facial. 

Material Illante. Norma UNE-EN 60903

para uso en baixa tensión segundo UNE-EN 50365:2003

e UNE-EN 397
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Boletín de control. Supresión da tensión

Rexistro de control dos traballos en proximidade

Rexistro de control dos traballos en tensión

Designacion traballador autorizado segundo RD 614/2001

Designacion traballador cualificado segundo RD 614/2001

Designación xefe de traballo segundo RD 614/2001

Abertas con corte visible todas as fontes de tensión ou con corte efectivo e sinalizado por un medio seguro 
(Accionando primeiro os aparellos preparados para abrir con carga: interruptores ou interruptores automáticos)

Conectar os equipos de posta a terra (primeiro á toma de terra e despois a cada un dos condutores da 
instalación)

- Colocar, se é posible, os elementos de protección, barreiras ou obstáculos 
- Delimitar y sinalizar a forma de traballo 

Xefe de traballo:                                                                       Recurso preventivo:

Encravamentos e sinalización dos aparellos en posición aberta, cando sexa necesario, para prohibir a manobra.

ANEXO I: BOLETÍN DE CONTROL. SUPRESIÓN DA TENSIÓN

DATA:

INSTALACIÓN:

EMPRESA PRINCIPAL OU CONTRATA: 

RESPONSABLE DOS TRABALLOS (XEFE DE TRABALLO):

SECUENCIA DE OPERACIONS

1º DESCONEXIÓN EFECTUADA 

2º PREVENCIÓN DE CALQUERA POSIBLE CONEXIÓN

Comprobar a ausencia de tensión en cada un dos condutores separados das fontes de tensión.

3º VERIFICADA A AUSENCIA DE TENSIÓN 

4º POSTA A TERRA E EN CURTOCIRCUÍTO 

5º PROTECCIÓN FRONTE A ELEMENTOS PRÓXIMOS EN TENSIÓN 

SINATURA: SINATURA:

ANEXOS
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ANEXO II: REXISTRO DE CONTROL
DOS TRABALLOS EN PROXIMIDADE

DATA:

INSTALACIÓN:

EMPRESA PRINCIPAL OU CONTRATA: 

RESPONSABLE DOS TRABALLOS (XEFE DE TRABALLO):

Reduciuse ao mínimo posible o nº de elementos en tensión automáticos)

Reduciuse ao mínimo posible as zonas de perigo dos elementos en tensión, mediante a colocación 
de pantallas, barreiras, envolventes ou protectores illantes cuxas características e forma de instalación 
garantan a súa eficacia protector.

En caso de existir elementos en tensión cuxas zonas de perigo son accesibles cúmprese: 

- Está delimitada a zona de traballo respecto de as zonas de perigo 
- Informouse aos traballadores directa ou indirectamente implicados dos riscos existentes, a situación 

dos elementos en tensión, os límites da zona de traballo e cantas precaucións e medidas de seguridade 
deban adoptar para non invadir a zona de perigo, comunicándolles, ademais, a necesidade de que eles, á 
súa vez, informen sobre calquera circunstancia que mostre a insuficiencia das medidas adoptadas.

Xefe de traballo:                                                                       Recurso preventivo:

SECUENCIA DE OPERACIONS

1º

2º

3º

SINATURA: SINATURA:

ANEXO III: REXISTRO CONTROL DOS TRABALLOS EN TENSIÓN

DATA:

INSTALACIÓN:

EMPRESA PRINCIPAL OU CONTRATA: 

RESPONSABLE DOS TRABALLOS (XEFE DE TRABALLO):

Cúmprese que este traballo vai ser realizado estando presentes, como mínimo, dúas persoas. 

Os traballadores deberán dispoñer dun apoio sólido e estable, que lles permita ter as mans libres, 
iluminación adecuada e non levarán obxectos condutores, tales como pulseiras, reloxos, cadeas ou 
pechaduras de cremalleira metálicas que poidan contactar accidentalmente con elementos en tensión.

A zona de traballo está sinalizada e/ou delimitada adecuadamente, sempre que exista a posibilidade de 
que outros traballadores ou persoas alleas penetren en devandita zona e accedan a elementos en tensión.

En caso de realización de traballos ao aire libre se han ter en conta as posibles condicións ambientais 
desfavorables e, en caso de tormenta, deben interromperse inmediatamente.

Xefe de traballo:                                                                       Recurso preventivo:

SECUENCIA DE OPERACIONS

1º

2º

3º

4º

SINATURA: SINATURA:



Anexos 29

ANEXO IV: 
DESIGNACIÓN TRABALLADOR AUTORIZADO SEGUNDO RD 614/2001

NOME:

DNI: POSTO DE TRABALLO:

IDENTIFICACIÓN DO TRABALLADOR

En función da formación (teórica e práctica) e información requirida pola Lei 

31/95 de Prevención de Riscos Laborais e en base á súa capacidade de realizar 

os traballos con risco eléctrico cualifica ao traballador indicado no cadro superior, 

como «traballador autorizado» segundo o RD 614/2001 sobre disposicións 

mínimas para a protección da saúde e seguridade dos traballadores fronte ao 

risco eléctrico, permitíndolle realizar os seguintes traballos:

a) As operacións e manobras necesarias para deixar sen tensión 

d) As medicións, ensaios e verificacións en instalacións de baixa tensión, 

f) A determinación da viabilidade de realizar traballos en proximidade 

g) A vixilancia do cumprimento das medidas de seguridade nos traballos 

h) Os traballos en instalacións eléctricas en emprazamentos con risco de 

Rogándolle firme a presente comunicación como acuse de recibo, 

aproveitamos a ocasión para saudarlle atentamente. 

e) Os traballos en proximidade de elementos en tensión (en baixa e alta 

b) A reposición de fusibles en instalacións de baixa tensión, nas 

c) As manobras en alta e baixa tensión, de acordo co establecido no 

as instalacións de baixa tensión, conforme aos procedementos 

establecidos no Anexo II deste R D. 614/2001.

de acordo cos procedementos establecidos no citado Anexo IV

do R D. 614/2001.

de elementos en tensión en baixa tensión, segundo o establecido no 

citado Anexo V do R D. 614/2001.

en proximidade, de acordo co establecido no citado Anexo V

do R D. 614/2001.

incendio, de acordo co contemplado no Anexo VI do R D. 614/2001.

tensión), de acordo co establecido no Anexo V do R D. 614/2001.

condicións sinaladas na letra C) do Anexo III do R D. 614/2001.

Anexo IV do R D. 614/2001.

Acepto a designación. Recibín
Asdo... 

Por parte da empresa
Asdo... 
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ANEXO V: 
DESIGNACIÓN TRABALLADOR CUALIFICADO SEGUNDO RD 614/2001

NOME:

DNI: POSTO DE TRABALLO:

IDENTIFICACIÓN DO TRABALLADOR

En función da formación (teórica e práctica) e información requirida pola Lei 

31/95 de Prevención de Riscos Laborais e en base á súa capacidade de realizar 

os traballos con risco eléctrico cualifica ao traballador indicado no cadro superior, 

como «traballador cualificado» segundo o RD 614/2001 sobre disposicións 

mínimas para a protección da saúde e seguridade dos traballadores fronte ao 

risco eléctrico, permitíndolle realizar os seguintes traballos: 

a) As operacións e manobras necesarias para deixar sen tensión as 

d) As medicións, ensaios e verificacións en instalacións de alta e baixa 

f) Os traballos en tensión en Alta Tensión con autorización por escrito.

g) A determinación da viabilidade de realizar traballos en proximidade 

h) A vixilancia do cumprimento das medidas de seguridade nos traballos 

i) Os traballos en instalacións eléctricas en emprazamentos con risco de 

j) Viabilidade dos traballos en proximidade de elementos en tensión

Rogándolle firme a presente comunicación como acuse de recibo, 

aproveitamos a ocasión para saudarlle atentamente.  

e) Os traballos en proximidade de elementos en tensión (en baixa e alta 

b) A reposición de fusibles en instalacións de baixa tensión, nas 

c) As manobras en alta e baixa tensión, de acordo co establecido no 

instalacións de alta e baixa tensión, conforme aos procedementos 

establecidos no Anexo II deste R D. 614/2001.

tensión, de acordo cos procedementos establecidos no citado Anexo IV 

do R D. 614/2001.

de elementos en tensión en baixa tensión, segundo o establecido no 

citado Anexo V do R D. 614/2001.

en proximidade, de acordo co establecido no citado Anexo V do R D. 

614/2001

incendio, de acordo co contemplado no Anexo VI do R D. 614/2001.

en Alta Tensión.

tensión), de acordo co establecido no Anexo V do R D. 614/2001.

condicións sinaladas na letra C) do Anexo III do R D. 614/2001.

Anexo IV do R D. 614/2001.

Acepto a designación. Recibín
Asdo... 

Por parte da empresa
Asdo... 
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Acepto a designación. Recibín
Asdo... 

Por parte da empresa
Asdo... 

ANEXO VI: 
DESIGNACIÓN XEFE DE TRABALLO SEGUNDO RD 614/2001

NOME:

DNI: POSTO DE TRABALLO:

IDENTIFICACIÓN DO TRABALLADOR

En función da formación (teórica e práctica) e información requirida pola Lei 

31/95 de Prevención de Riscos Laborais e en base á súa capacidade de realizar 

os traballos con risco eléctrico cualifica ao traballador indicado no cadro superior, 

como «Xefe de Traballo» segundo o RD 614/2001 sobre disposicións mínimas 

para a protección da saúde e seguridade dos traballadores fronte ao risco 

eléctrico, realizando as seguintes funcións: 

Rogándolle firme a presente comunicación como acuse de recibo, aproveitamos 

a ocasión para saudarlle atentamente. 

En , a de 20de

a) Controlar a aplicación da Instrución Técnica para os traballos

•	 Facer	retirar	as	ferramentas,	o	material	de	obra	e	os	dispositivos	

•	 Prohibir	calquera	nova	intervención	do	persoal	ás	súas	ordes	na	

•	 Reagrupar	e	contar	ao	persoal	que	interveu	na	realización	dos	

•	 Comunicar	ao	Responsable	de	Mantemento	a	finalización	dos	

b) Dirixir e controla a execución dos traballos.

c) Ao termo dos traballos debe:

con Risco Eléctrico.

de protección e sinalización colocados.

zona de traballo.

traballos.

traballos.




