Estudo sobre medidas de
prevención en riscos laborais
do persoal das lonxas das
Confrarías de Pescadores de Galicia
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1. INTRODUCCIÓN

A Federación Galega de Confrarías de Pescadores
considera importante promover e mellorar a competitividade
das confrarías de pescadores a través da mellora da imaxe
das súas organizacións.
En Galicia hai 63 confrarías de pescadores e existen 57
lonxas vinculadas a elas. Non todas as Confrarías de
pescadores dispoñen de lonxa, como pode ser o caso de Foz,
Espasante, Mera, Miño, Mugardos, Palmeira ou Sanxenxo.
Outras, como as Confrarías de pescadores de Lourizán,
Pontevedra e Raxó, xestionan conxuntamente a Lonxa de
Campelo.
Das 57 lonxas xestionadas por Confrarías de pescadores,
non todas elas teñen persoal, algunhas están sendo utilizadas
como almacén, ou para a preparación das capturas polos
propios mariñeiros, polo que non son explotadas como tal.
E en este marco, cos datos obtidos, presentamos o estudo
sobre as medidas de prevención en riscos laborais do persoal
das lonxas das Confrarías de Pescadores de Galicia.

Lonxas con persoal de Confrarías

Lonxas sen persoal de Confrarías

A proposta de realización dun estudo técnico sobre

Medidas de prevención en riscos laborais do persoal das lonxas
das Confrarías de Pescadores de Galicia, xurde dende a
Federación Galega de Confrarías de Pescadores vista a
necesidade de mellorar a competitividade das nosas
organizacións.
Este estudo parte do análise dos equipos de protección
utilizados polo persoal das lonxas e das condicións laborais
nas mesmas. O seu obxectivo final é adecuar o equipamento
do persoal, as condicións laborais e riscos os que están
sometidos,
así
como
homoxeneizar a imaxe dos
traballadores, dándolle así un
valor engadido no desenrolo
de
actividades
complementarias, como o
turismo mariñeiro ou as
visitas escolares destinadas a
divulgación do noso patrimonio marítimo-pesqueiro.
A Federación Galega de Confrarías de Pescadores ao longo
da súa historia ten realizado actividades de prevención e
divulgación dos riscos que supón a actividade profesional no
mar e en todos os ámbitos relacionados coa pesca e así ten
promovido cursos de formación, publicacións e xornadas nas
que o obxectivo fundamental era concienciar da necesidade
de realizar as actividades profesionais do xeito mais seguro.

Neste proxecto o que se pretende é poñer en valor a
actividade comercializadora das confrarías de pescadores e
incluíla dentro do patrimonio cultural de Galicia.

Non cabe dúbida que o turismo está acaparando cada vez
máis a actividade económica do país, e unha actividade cotiá
pero singular para o sector pesqueiro e marisqueiro como é a
subasta, está sendo incluída en roteiros e visitas guiadas por
moitos promotores turísticos.

As confrarías de pescadores deben aproveitar esta
visibilidade imposta por un sector económico distinto e
mellorar a súa imaxe cara a o cidadán e posibles
competidores.
Para levar adiante o traballo de reflectir as condicións de
riscos e equipos de protección existentes para o persoal que

traballa nas lonxas, e relatar un equipamento ideal, que
axude a previr accidentes a vez que mellore a imaxe das
entidades, realizáronse visitas as lonxas concesionarias das
Confrarías de pescadores. Nestas visitas as instalacións
estudáronse as actividades que realizan os operarios das
mesmas, co obxecto de relacionalo cos riscos laborais os que
están sometidos.

Tamén se levou a cabo unha toma de datos sobre as
condicións laborais (sensación de frío ou de calor, existencia
de correntes de aire, chans esvaradizos, exposición habituais
ao ruído, etc.).

Con tódolos datos acadados dispoñemos xa de información
para recomendar ou aconsellar unha serie de equipos de
protección individual que permitan cumprir os dous
obxectivos anteriormente mencionados;
–

Traballar nas mellores condicións posible para o
persoal das lonxas.

–

Mellorar a imaxe do sector fronte ao público xeral, os
competidores,
os
clientes
e
as
propias
administracións.

2. ¿QUÉ SON AS LONXAS?
2.1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS COMÚNS
Por definición, unha Lonxa é “calquera edificio público
onde produtores e compradores almacenistas venden e
compran distintos produtos”. As lonxas máis habituais son as
de peixe e marisco, onde se realizan poxas.
As funcións principais das lonxas, segundo o Ministerio de
Agricultura, Pesca e Alimentación son:


Control de desembarcos e pesca poxada



Cumprir e facer cumprir a normativa vixente, tanto
de tallas como en materia sanitaria.



Colaboración
coas
correspondentes.



Preparación, exposición
produtos pesqueiros.



Normalización da produción, calibrado e baremos
de frescura.



Etiquetaxe dos produtos e emisión das Notas de
Primeira Venda.

oficinas

e

xestoras

conservación

dos

O control do desembarque e a primeira venda é
responsabilidade dos titulares da autorización ou concesión
das lonxas que poden ser; as confrarías de pescadores, as
cooperativas, as vendedurías, ou mesmo a propia Autoridade
Portuaria nalgúns casos.

Na actualidade existen confrarías de pescadores que non
contan coa súa
propia
lonxa,
ben
porque
carecen
das
instalacións
necesarias,
como é o caso
da confraría de
pescadores de
Sanxenxo, que
realiza
a
maioría
das
vendas na Lonxa de Portonovo, ou porque canalizan a venda
a través de un único comprador ou vendeduría, como pode
ser o caso das confrarías de pescadores de Miño ou
Mugardos.
Tamén pode darse o caso de que se centralizan a venda de
varias confrarías de pescadores nunha única lonxa como é o
caso da lonxa de Campelo, na que se realizan as vendas as
confrarías de pescadores
de
Raxó,
Lourizán
e
Pontevedra. Ou, como é o
caso de Burela ou Celeiro,
nas
que
existen
organizacións
de
armadores que son as que
xestionan
a
actividade
pesqueira da lonxa.

Na actualidade, as lonxas non son unicamente locais
destinados á poxa e venda, senón que teñen tamén un
compoñente turístico que cada vez estase explotando máis.
Das 63 confrarías de pescadores existentes en Galicia, non
todas contan coa concesión de lonxa, ou non a están
explotando como tal, é por iso que poderíamos diferenciar
dous grupos ou tipos de lonxas:


Lonxas que están dentro dos Portos Estatais (Coruña,
Marín e Vigo). Estas lonxas no forman parte do estudo.



Lonxas pertencentes a Portos de Galicia, xestionadas por
unha ou varias confrarías de pescadores. Son un total de
57: 5 encóntranse en Lugo, 31 en Coruña e 20 en
Pontevedra.

Os
puntos
de
venda das confrarías
de pescadores de
Galicia
son
moi
variados, en función
das zonas e dos
produtos
que
se
comercialicen.
Algunhas teñen gran
afluencia e variedade de produto (Cambados, Portonovo,
Fisterra, Ribeira, Malpica, Burela) mentres que outras, como é
o caso de Noia son específicas de bivalvos.
Tamén existen lonxas que xa non se utilizan para a venda,
senón para o control, almacenaxe e transporte, como poden
ser as de Arcade, Espasante, Lira, Pindo, Ribadeo…

Ao tratarse de lugares nos que se manexan produtos
alimentarios, existen unha serie de requisitos que todas as
lonxas teñen que cumprir:



Chans, paredes, xanelas e portas, fáciles de limpar



Superficies non porosas



Subministración abundante de auga, potable e de mar



Inodoros e lavabos suficientes e adecuados



Ventilación suficiente



Instalacións con fechadura para almacenamento



Prohibición de vehículos emisores de gases dentro das
instalación



Prohibición de animais, comer, fumar, beber e cuspir
dentro das instalación

3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
3.1.

¿QUÉ É UN EPI?

Calquera equipo destinado a ser levado ou suxeitado polo
traballador para que lle protexa dun ou varios riscos que
poidan ameazar a súa seguridade ou a súa saúde no traballo.
Analizando todos os termos desta definición, podemos
comprender mellor a que nos referimos:
- “…equipo destinado a ser levado ou suxeitado…”
A maioría dos EPI son levados polo usuario (calzado,
roupa, casco, lentes etc.), pero existen determinados tipos
que son suxeitados, como, por exemplo, as pantallas de
soldadura de man. Interesa recalcar que a protección
proporcionada polo equipo depende dunha acción, levar ou
suxeitar, a realizar pola persoa exposta ao risco. Segundo
este criterio non pode ser considerado un EPI, por exemplo,
un banqueta illante.
- “… polo traballador…”
Referímonos só aos EPI utilizados polo traballador no lugar
de traballo, (aos que aplica o Real Decreto 773/97). En
principio, debe ser para uso persoal aínda cando poden darse
situacións nas que, adoptando as correspondentes medidas
hixiénicas, poden ser usados por máis dunha persoa.
- “…para que lle protexa de un ou varios riscos que
poidan ameazar súa seguridade ou a súa saúde….”

O EPI emprégase para a protección do traballador. En
xeral, este equipo constitúe unha barreira ou escudo entre
unha ou varias partes do corpo e o perigo, de modo que
protexa ao traballador fronte a un posible risco ou evite ou
diminúa os danos derivados dun accidente. Un casco impide
que un obxecto golpee directamente a cabeza, unhas guante
de protección química supoñen unha barreira entre a pel e a
substancia química, unhas lentes de seguridade evitan que se
danen os ollos, etc. Hai situacións nas que o EPI está
deseñado para protexer de varios riscos que poden ocorrer
simultaneamente, por exemplo unhas botas de seguridade
con sola antiescorregadiza evitan que o traballador
escorregue e protexen ante as posibles caídas de obxectos
nos pés.

A roupa de traballo corrente e os uniformes que non
protexan de ningún risco e que unicamente sexan
utilizadas para preservar a roupa persoal ou con propósitos
de uniformidade como elemento diferenciador dun colectivo
non son EPI. Por exemplo: os uniformes dos guardapescas.

Con todo, cando o uniforme dun determinado colectivo
incorpore algún tipo de protección específica contra un
risco que poida ameazar a súa seguridade e a súa saúde,
devanditos uniformes serán considerados EPI. Por
exemplo: chaleco ou chaquetón reflector para evitar atropelos
ao persoal de lonxa.

Existen EPIs moi variados en función da zona do corpo que
protexan:

3.2.

¿CÁNDO DEBEN UTILIZARSE OS EPIS?

Os equipos de protección individual (EPI) deben utilizarse
cando existan riscos para a seguridade ou saúde dos
traballadores que non puidesen evitarse ou limitarse
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva
ou mediante medidas de organización do traballo.

En xeral, a decisión de utilizar un EPI parte dunha
avaliación de riscos, é dicir, primeiro establécense os riscos
aos que están sometidos os traballadores (ver apartado
3.3.) e en base a esa avaliación determinarase o conxunto de
medidas e actividades preventivas que deben realizarse para
eliminar ou reducir e controlar devanditos riscos. En xeral
deberían priorizarse as proteccións colectivas, pero como na
maioría das ocasións serían medidas moi complexas ou ás
veces insuficientes, utilizaranse os EPI como barreira de
protección entre a persoa e o risco.
Tamén son a opción máis recomendable ante as
exposicións curtas a un risco, como o uso de protección
auditiva ao manexar as clasificadoras de marisco ou o uso
dun chaquetón ao entrar a unha cámara de frío.

3.3.

¿QUÉ CONDICIÓNS DEBEN CUMPRIR?

Os EPI deben:
1. Proporcionar unha protección eficaz fronte aos
riscos que motivan o seu uso, sen supoñer por si
mesmos ou ocasionar riscos adicionais nin molestias
innecesarias.
Para iso deberán:
- Responder as condicións existentes no lugar de
traballo.
O EPI debe adecuarse ás condicións do lugar de traballo no
que pode ocorrer a exposición, tales como temperatura (calor
ou frío), humidade ambiental, concentración de osíxeno,
atmosferas explosivas etc.
Ademais, ao referirnos ao lugar de traballo tamén hai que
incluír as condicións relativas ao desenvolvemento da tarefa
específica de maneira que se terá que ter en conta o esforzo
físico que o traballador debe realizar, o período de tempo
durante o que debe levar o EPI, as necesidades de visibilidade
e comunicación, etc. Desta maneira evítase introducir novos
riscos por causa do uso de EPI, como, por exemplo, o golpe
de calor ocasionada ao utilizar un equipo que impide a
transpiración nun ambiente caloroso e húmido.

Por iso, ademais de incidir nas prestacións do EPI, hai que
definir as condicións en que estes van usarse para evitar un
risco pola súa utilización.
- Ter en conta as condicións anatómicas e fisiolóxicas
e o estado de saúde do traballador.
Pola súa propia definición, o EPI é para uso individual e
debe por tanto adaptarse á persoa que o usa. Por iso, para a
súa selección, hai que ter en conta os aspectos ergonómicos,
as características morfolóxicas e o estado físico, ademais da
saúde do traballador que o debe levar. Para a súa selección
deberíanse ter en conta:
1. Talla e deseño
2. Traballadores especialmente sensibles
3. Traballadoras embarazadas
4. Persoas con discapacidade física
- Adecuarse ao usuario, tras os axustes necesarios.
O EPI debe adaptarse correctamente ao usuario xa que un
mal axuste pode implicar unha diminución da protección
ofrecida polo equipo e mesmo a inexistencia de protección a
pesar de ser levado. Por exemplo: no caso da protección
respiratoria, a eficacia do equipo baséase nun correcto axuste
á cara do portador de maneira que a protección pode quedar
anulada se existen circunstancias que interfiren coa súa
estanqueidad, tales como a existencia de barba, estrutura
facial particular, etc.

2.- Ser compatibles (se hai que usar varios á vez)
Cando se pretenda protexer ao usuario fronte a varios
riscos ou distintas partes do corpo e requírase para iso a
utilización simultánea de varios EPI, hai que prestar unha
especial atención á adecuada compatibilidade dos mesmos de
maneira que, cando se utilicen conxuntamente e estean
correctamente axustados, o seu grao de protección sexa o
previsto ao deseñalos e non xeren riscos engadidos.
É moi importante seguir as instrucións do fabricante
acerca da compatibilidade entre equipos cando existan. Por
exemplo: certos tipos de máscaras e lentes de protección non
poden levarse á vez porque o seu uso simultáneo impide o
axuste correcto de polo menos un deles.
En xeral, haberá que prestar atención e advertir da
necesidade de considerar coidadosamente a compatibilidade
dos EPI de protección da cabeza, ollos, cara, e respiratorio,
cando deban usarse simultáneamente.
3.- Cumprir coas disposicións sobre deseño e
fabricación en materia de seguridade e saúde que lle
afecten (marcado CE).

3.4.

¿CÓMO SE SELECCIONAN?

3.5.

OBRIGAS DA CONFRARÍA E DO TRABALLADOR

Obligaciones de
la
cofradía

Obligaciones del
trabajador

4. RESULTADOS DO ESTUDO
4.1.

LONXAS EXPLOTADAS POLAS CONFRARÍAS

Para a realización do presente estudo o primeiro paso foi
determinar as lonxas existentes en Galicia que cumprisen os
seguintes requisitos:
• A súa explotación fose levada a cabo total ou parcialmente
por unha ou varias confrarías.
• Contasen con persoal laboral traballando nas mesmas, é
dicir, non se utilizasen unicamente polos mariñeiros ou
armadores para escoller o produto, gardar a carnada, etc.
Para a obtención dos seguintes datos púxemonos en
contacto con todas as Confrarías de pescadores de Galicia,
chegando ás seguintes conclusións:
Nº.
CONFRARÍA
PERSONAL DE LONXA
LONXAS
Confraría de A Guarda:
Confraría de Baiona:
Confraría de Redondela:
Confraría de Arcade:
Confraría de Moaña:
Confraría de Cangas:
Confraría de Aldán
Confraría de Bueu:

1

1 lonxeiro

2

2 lonxeiros+ 1
administrativo/subastador

1

3 lonxeiros

1

2 lonxeiros+1
administrativo/subastador

1

1 lonxeiro

1

3 lonxeiros+ 2
administrativo/subastador

1

1 lonxeiro

1

3 lonxeiros+ 1
secretario/subastador

Nº.
LONXAS

PERSONAL DE LONXA

Lonxa Campelo
(Pontevedra
+Lourizán+Raxó)

1

2 lonxeiros+ 3
administrativo/subastador

Confraría de Portonovo:

1

4 lonxeiros

Confraría de O Grove

1

3 lonxeiros

Cof de Cambados:

1

Confraría de Vilanova:

1

Cof Illa de Arousa:

1

Confraría de Vilaxoan:

1

2 lonxeiros

Confraría de Carril

1

6 lonxeiros

Confraría de Rianxo

1

2 lonxeiros

CONFRARÍA

3 lonxeiros + 1 xerente + 2
administrativo
1 lonxeiro+ 2
administrativo/subastador
5 lonxeiros +1
administrativo/subastador

Cof Cabo de Cruz:

1

2 lonxeiros

Confraría de A Pobra

1

1 lonxeiro

Confraría de Ribeira

1

7 lonxeiros

Confraría de Aguiño

1

1 lonxeiro

Confraría de Porto do Son

1

2 lonxeiros

Confraría de Portosín

1

2 lonxeiros

Confraría de Noia

2

9 lonxeiros+9
administrativo/subastador

Confraría de Muros

1

3 lonxeiros

Confraría de Lira

1

1 lonxeiro

Confraría de Fisterra

1

4 lonxeiros+1
administrativo/subastador

Confraría de Corcubión

1

1 lonxeiro

Nº.
LONXAS

PERSONAL DE LONXA

Confraría de Camariñas

1

2 lonxeiros

Confraría de Laxe

1

1 lonxeiro

Confraría de Malpica

1

2 lonxeiros

Confraría de Sada

1

1 lonxeiro

Confraría de Barallobre:

1

1 lonxeiro +1 vendedora
depuradora

Confraría de Ferrol

1

1 lonxeiro+ 1 subastador

Confraría de Cedeira:

1

7 lonxeiros+ 1 jefe de lonxa + 1
oficial Lonxa+ 1 vend.
depuradora

Confraría de Cariño:

1

1 lonxeiro

Confraría de Celeiro

1

4 lonxeiros

Confraría de Ribadeo:

1

1 lonxeiro + 1 carretillero

CONFRARÍA

40

128 TRABALLADORES

PROVINCIA DE LUGO:
• 2 LONXAS OBXECTO DE ESTUDO (Ribadeo e Celeiro)
Tan só son obxecto de estudo estas dúas lonxas, pois, a
confraría de pescadores de Foz carece de lonxa. As confrarías
de pescadores de San Cibrao e O Vicedo carecen de persoal e
a lonxa de Burela non é explotada pola confraría, senón por
ABSA (Asociación de Armadores de Burela).

PROVINCIA DE CORUÑA:
• 21 LONXAS OBXECTO DE ESTUDO
Na provincia de A Coruña, son 19 as confrarías nas que se
realiza o estudo, aquí tamén existen peculiaridades, como é o
caso da Confraría de pescadores de Noia que ten dúas lonxas
(Freixo e Testal). O caso da Coruña, existe lonxa pero non é
xestionada pola Confraría. Ou as confrarías de pescadores de
esta provincia que carecen de persoal (Corme, O Pindo…)

PROVINCIA DE PONTEVEDRA:
• 17 LONXAS OBXECTO DE ESTUDO
Na provincia de Pontevedra, tamén existen casos con
particularidades, como a LONXA DE CAMPELO, xestionada
conxuntamente
polas
confrarías
de
pescadores
de
Pontevedra, Lourizán e Raxó. Ou o caso da Confraría de
Baiona, que xestiona dúas lonxas (Baiona e Panxón).

4.2.

INSTALACIÓNS E MAQUINARIA DAS LONXAS

Para o desenvolvemento das súas funcións de admisión,
procesado e venda das capturas, nas lonxas necesítanse unha
serie de instalacións:
OFICINAS:
As lonxas contan habitualmente con dous tipos de oficinas:
• Oficina administrativa: é o lugar onde
administrativa e economicamente a lonxa
Xeralmente é unha zona
de atención ao público,
onde
se
prestan
diferentes servizos tanto
a
socios
como
a
compradores.

se

xestiona

 Oficina de pesado: posto onde se emiten os tíckets das
capturas

Nas oficinas os riscos máis habituais son os relacionados
co uso de pantallas de visualización de datos, posturas
forzadas, fatiga visual, fatiga mental.

ZONAS DE PRODUCIÓN E SUBASTA:
E a zona onde chegan as capturas e prepáranse para a
poxa. Dita poxa pode producirse nos mesmos lugares de
produción ou nunha sala separada do resto, con acceso
directo desde a rúa.

Existen confrarías de pescadores que explotan estas poxas
de cara ao turismo, como valor engadido.

Dentro das zonas de produción, os riscos máis frecuentes
serían as caídas ao mesmo nivel por chans esvaradíos, a
exposición a variacións bruscas de temperatura, os riscos de
atropelo (por carretillas elevadoras) e a exposición ao ruído.

CÁMARAS DE CONSERVACIÓN:
Dentro da zona de produción, atópanse unha serie de
cámaras
que
conservan
os
produtos
a
diferentes
temperaturas. A existencia dunhas ou outras nas lonxas
responde as necesidades da mesma.
As máis habituais son:


Cámara de fresco: é unha cámara onde se gardan os
produtos que non se venden na poxa dese día, ben por
falta de prezo, ben por chegar á lonxa despois da hora da
devandita poxa.

A temperatura da cámara é aproximadamente 4ºC



Cámara de conxelado: en devandita cámara xeralmente
gardase a carnada e outros produtos conxelados.
A temperatura á
que se mantén o
contido é de – 18
ºC. A carnada
nunca se garda
na
mesma
cámara que os
produtos
para
consumo
humano.



Túnel de conxelado: os produtos pasan polo túnel para ser
sometidos a un proceso de conxelado rápido que lles
permite manter as súas propiedades organolépticas e ter
mellor precio na venta.



Fábrica de Xeo: en ocasións o xeo prodúcese unhas
cámaras pechadas nas que os traballadores teñen que
entrar, mentres que en outras ocasións existe unicamente
una máquina que dispensa xeo.

O risco fundamental ao que se ven sometidos os
traballadores e a exposición laboral ao frío, e aos cambios
bruscos de temperatura.

MAQUINARIA:
E unha característica común das lonxas a existencia de
unha serie de maquinaria que facilita o traballo do persoal. As
máquinas máis habituais son las seguintes:



Carretillas Elevadoras: As carretillas utilízanse para
mover cargas dentro da lonxa, axudar na descarga de
grandes cantidades de producto (ourizo, barcos de
cerco, etc.).

–

Traspalés: Poden ser manuais ou automáticos.

–

Clasificadoras: Contan cunha serie de básculas e
grellas vibratorias e permiten a clasificación por
tamaños das capturas. As dúas clasificadoras máis
habituáis son:

–

Clasificadora de Polbo

–

Clasificadora de Marisco

–

Lavadora de Caixas

–

Cintas transportadoras

A maquinaria facilita o traballo e mellora as condicións
laborais, automatiza traballos que sen elas faríanse de forma
manual, pero o seu manexo tamén xera unha serie de riscos
(atrapamentos, exposición ao ruído, atropelos, golpes,
contactos eléctricos).

En moitas das máquinas, os riscos veñen identificados para
advertir aos usuarios:

4.3.
ACTIVIDADES
DETECTADOS

DESENROLADAS

E

RISCOS

O persoal das lonxas realiza un traballo moi diverso que
vai desde o pesado de capturas ata a limpeza das
instalacións. Estas actividades levan asociados unha serie de
riscos que teñen que
ser minimizados de
distintas formas.
Unha
das
maneiras é mediante
o uso de Equipos de
Protección Individual.
Tamén en moitas das
lonxas
existen
máquinas
ou
instalacións
cuxo
manexo
require
equipos
específicos
(clasificadoras
de
marisco, cámaras de frío, etc.).
Durante as visitas realizadas ás diferentes lonxas,
realizouse unha análise do posto de traballo denominado o
persoal de lonxa, co obxecto de determinar as actividades
realizadas e os riscos asociados ás mesmas.

POSTO: PERSOAL DE LONXA
ACTIVIDADES:
–

Preparación de capturas (limpeza, colocación)

–

Traslado polas instalacións

–

Realización de póxas

–

Limpeza e colocación das caixas

–

Manexo de carretillas elevadoras

–

Desprazamentos a diferentes Lonxas

–

Limpeza instalacións

–

Traballos en cámaras de frío, conxelado

–

Traballos en fábricas de xeo

–

Manexo de máquinas clasificadoras (de polbo, de marisco,

etc.)

ACTIVIDADE

RISCO ASOCIADO
POSTURAS FORZADAS

TRABALLOS EN OFICINAS.
POSTO CON PVD

FATIGA VISUAL
FATIGA MENTAL
CAÍDAS O MESMO NIVEL

DESPRAZAMENTOS POLAS
INSTALACIÓNS

PESADO E TRASLADO DE
CAPTURAS

CHOQUES CONTRA
OBXECTOS
DISCONFORT TÉRMICO
(FRÍO, CALOR)
ATROPELOS OU GOLPES
CON VEHÍCULOS
MANIPULACIÓN MANUAL DE
CARGAS
POSTURAS FORZADAS
MOVEMENTOS REPETITIVOS

LIMPEZA DAS INSTALACIÓNS

EXPOSICIÓN A PRODUTOS
QUÍMICOS
CAÍDAS O MESMO NIVEL

USO DE CARRETILLA ELEVADORA

ATROPELOS OU GOLPES
CON VEHÍCULOS
CAÍDA DE PERSOAS AO
MESMO NIVEL
CHOQUE CONTRA
OBXECTOS MÓVILES

TRANSPORTE DE CAPTURAS A
OUTRAS LONXAS,
COMPRADORES, ETC

ACCIDENTES CON
VEHÍCULOS

MANEXO DE CLASIFICADORAS
MECÁNICAS
COLOCACIÓN DAS CAPTURAS E
CARNADA EN CÁMARAS

EXPOSICIÓN AO RUIDO
ATRAPAMENTOS CON
OBXECTOS MÓVILES
EXPOSICIÓN AO FRÍO

4.4.

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DO ESTUDO
Durante as visitas levouse a cabo unha toma de datos
para establecer as condicións laborais, e os posibles
riscos que as mesmas puidesen ocasionar. Para iso
facilitóuselle un cuestionario anónimo o persoal das
lonxa, para que eles cubriran o seu punto de vista.
Considerouse fundamental non só avaliar as instalacións
e os riscos asociados aos traballos por parte de técnicos
de prevención de riscos laborais senón tamén obter
información dos propios traballadores sobre as súas
impresións e grao de confort no seu posto de traballo.
Tamén interesaba moitísimo para realizar un estudo
completo saber cal era a súa opinión sobre a imaxe que
daban ao exterior, tanto ás visitas como aos
compradores, institucións, etc. Como xa se dixo
anteriormente unha mellora da imaxe pódese traducir
nunha
maior
competitividade
e
vai
repercutir
positivamente nunha nova fonte de ingresos para as
Confrarías como é o turismo mariñeiro.

As preguntas do cuestionario foron as seguintes:

Esta información obtida é fundamental á hora de determinar
cales son as necesidades en canto ao equipamento que deben
utilizar os lonxeiros para traballar nas mellores condicións. Hai
que ter en conta que se debe buscar non só diminuír o número
de accidentes senón tamén mellorar as condicións laborais, é
dicir, o confort dos traballadores.
Segundo a OMS: "A saúde é un estado de benestar físico,
mental e social completo e non meramente a ausencia de dano
e enfermidade".

Partimos da realización de enquisas en 40 lonxas (38
Confrarías de Pescadores). Como xa dixemos anteriormente
unicamente son obxecto de estudo as lonxas con persoal e
son xestionadas total ou parcialmente por unha ou varias
Confrarías de Pescadores.
Responderon as mesmas un total de 108 traballadores dos
dos cales:
–

80 lonxeiros

–

21 administativos/subastadores

–

2 carretilleiros

–

4 de outros postos

Os resultados máis relevantes á hora do obxectivo do
estudo móstranse a continuación.

BLOQUE I. DATOS XERAIS

DATOS TRABALLADORES DA LONXA
MULLERES
34%
HOMES
66%

DATOS POSTO DE TRABALLO
LONXEIRO

CARRETILLERO

ADMINISTRATIVO

OTRAS CATEGORIA

4%
2%

19%
75%

BLOQUE II: ROUPA DE TRABALLO E RELACIÓN
COA IMAXEN.

USO ROUPA DE TRABALLO
NO
38%

SÍ
62%

A ROUPA DE TRABALLO,
LEVA O LOGO DA CONFRARÍA

NO
49%

SÍ
51%

EXISTEN VISITAS O CENTRO
DE TRABALLO (LONXA)
NO
1%

SÍ
99%

TIPOS DE VISITAS
41%

50%

9%

¿E OPORTUNO QUE OS VISITANTES
POIDAN IDENTIFICAR O PERSONAL
DA LONXA?
NO
9%

SÍ
91%

¿CONSIDERAS FUNCIONAL E
PRÁCTICO QUE TODO O
PERSONAL DE TODALAS LONXAS
DE GALICIA SE IDENTIFIQUEN DA
MESMA MANEIRA?

NO
23%

SÍ
77%

BLOQUE III: RISCOS E EQUIPOS DE PROTECCIÓN.

NIVEL RUIDO EN LONXAS
47%
35%
15%
3%

¿UTILIZANSE CASCOS DE
PROTECCIÓN AUDITIVA
HABITUALMENTE?
SI
16%
NO
84%

¿EXISTEN CORRENTES DE AIRE
NA LONXA?
NO
8%

SI
92%

¿UTILIZASE ROUPA DE TRABALLO
TÉRMICA NESTAS CONDICIÓNS (FRIO,
CORRENTES DE AIRE...)

SI
31%
NO
69%

¿NAS LABORES DE LIMPEZA DA
LONXA HAI RISCO DE MOLLARSE?
NO
13%

SI
87%

¿REALIZANSE TAREFAS FORA DA
LONXA, COMO RECEPCIÓN DE
CAPTURAS CON CARRETILLA OU
TRASPALÉ?
NO
13%

SI
87%

¿ UTILIZASE ROUPA DE AUGA OU
QUE NOS AÍSLE DA HUMIDADE?

NO
42%

SI
58%

¿EXISTEN RISCOS DE CAÍDAS O
MESMO NIVEL NO LUGAR DE
TRABALLO?

NO
23%

SI
77%

¿CHAN ESBARADIZOS?

NO
27%
SI
73%

EXISTENCIA DE OBSTÁCULOS

NO
21%

SI
79%

UTILIZASE CALZADO DE
TRABALLO CON SUELA
ANTIDESLIZANTE

NO
45%

SI
55%

UTILIZASE CALZADO DE
TRABALLO CON PUNTEIRA
REFORZADA

NO
45%

SI
55%

¿EXISTE MANIPULACIÓN
MANUAL DE CAPTURAS?
NO
14%
SI
86%

UTILIZANSE GUANTES DE
TRABALLO CON PROTECCIÓN
MÍNIMA A RISCOS
MECÁNICOS?

NO
52%

SI
48%

¿EXISTE MANIPULACIÓN
MANUAL DE PRODUCTOS
QUÍMICOS?

SI
34%
NO
66%

¿UTILIZANSE GUANTES DE
TRABALLO CON PROTECCIÓN
MÍNIMA A RISCOS
QUÍMICOS?
SI
29%
NO
71%

5.1.

CONCLUSIÓNS

– Las lonxas non son lugares de traballo confortables para
los traballadores. Fai frío, hai correntes de aire, etc. polo que
compre equipar o persoal adecuadamente.

– As lonxas son lugares
moi concurridos, onde coinciden
traballadores,
mariñeiros,
compradores,
visitantes.
É
importante saber quen é quen, e
decir,
poder
distinguir
os
traballadores, para dirixirse a
eles en busca de información,
consello, etc.

– Os traballadores das lonxas están sometidos a unha serie
de riscos que deben ser minimizados co uso de equipos de
protección adecuados. En todos os casos deberían levar:


Calzado con sola antiescorregadiza, preferentemente
impermeable. É recomendable que leve a punteira
reforzada, para protexer da posible caída de obxectos
nos pés.



Chaquetón que protexa do frío, é preferible que sexa de
alta visibilidade, para evitar por exemplo riscos de
atropelo por carretillas elevadoras. Tamén debería
permitir identificar facilmente os traballadores, para
distinguilos do resto dos ocupantes dunha lonxa.



Roupa de auga completa
que desenvolvan funcións
carretilleros) ou pantalón
realicen labores de limpeza

para aqueles traballadores
á intemperie (por exemplo
impermeable para os que
con mangueiras.



Guantes con protección para riscos mecánicos, que son
os máis frecuentes nas lonxas (cortes, picaduras, etc.).
Estes guantes son válidos para manipulación de
capturas.



Naquelas lonxas que conten con clasificadoras
automáticas de marisco, os traballadores deben
equiparse con protección auditiva.

–

É importante acoutar zonas para diferentes usos:
• Zonas para a realización das visitas, evitando que os
visitantes estean sometidos a riscos de caídas por
chans esvaradíos, expostos a correntes de aire, etc.,
posto que eles non irán correctamente equipados.



Zonas habilitadas para o paso de carretillas elevadoras,
para minimizar o risco de atropelos, golpes, etc..

É importante que se cumpran as recomendacións
preventivas, que se establezan procedementos de traballo e
de coordinación de actividades para aquelas actividades
consideradas máis perigosas (varado de embarcacións,
descarga de capturas con carretillas elevadoras).
As confrarías de pescadores, naqueles casos donde é a
concesionaria da lonxa, é responsable dos equipos e a
maquinaria, que deben tentar conservar sempre nas mellores
condicións posibles, e realizarlle o seu mantemento
correspondente, o igual que limitar o uso unicamente a
persoal autorizado e formado.
A confraría é responsable de calquera incidente ou
accidente que teña lugar nas lonxas ou na zona
portuaria (se ten a concesión da mesma).

