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Redacción.- Hai que atallar xa os ac-
cidentes laborais. As estatísticas non dei-
xan lugar a dúbidas, esta segue a ser
unha das grandes lacras do mercado la-
boral en Galicia, no primeiro semestre  do
ano, segundo as últimas cifras facilitadas
polo Ministerio de Traballo e Economía
Social, a sinistralidade aumentou nun
24,6% en relación ao mesmo período do
ano anterior. Pero é que en relación ao
2021 pechado, segundo datos do ISSGA,
a sinistralidade aumentou, con respecto
ao ano anterior, nesta Comunidade nun
18,3%. É evidente que algo está a fallar,
polo que urxe extremar a vixilancia para
que se cumpra a Lei.

As cifras están aí. No ano 2021 rexis-
tráronse en Galicia, segundo os datos pu-
blicados polo ISSGA, 26.402 accidentes
laborais, o que supón un incremento dun
18,3 por cento en relación ó ano anterior,
cando se contabilizaban 22.318 acciden-
tes.

Deste total, 25.939 foron accidentes
de carácter leve, 415 graves e 48 mortais.
A isto hai que sumarlle os accidentes “in
itinere”, un total de 2.589 no 2021, un
17,2% máis que no 2020. Destes, 2.544
foron leves, 40 graves e 5 mortais. 

Por sectores (excluíndo os “in itinere”
que non son desagregados polo ISSGA),
o servizos é o que máis sinistros rexistrou,
13.430; seguido da industria, 6.689; cons-
trución, 4.205; agricultura, 1.337; e pesca,
741. En todos eles deuse un aumento en
relación ó ano anterior, excepto na pesca. 

Territorialmente, é a provincia da Co-
ruña a que máis accidentes rexistrou,
11.733 (máis 1.069 “in itinere”) e con 22
mortais (máis dous “in itinere”). Ponteve-
dra rexistrou 8.941 (máis 1.043 “in iti-
nere”), con 15 mortais (máis 2 “in itinere”);

Lugo, 2.965 (máis 228 “in itinere”), con 5
falecidos (máis 1 “in itinere”); e Ourense,
2.763 (máis 249 “in itinere”), con 6 persoas
mortas durante a súa xornada laboral. 

infartos e outras patoloxías non traumá-
ticas son as causas que ocasionan máis ac-
cidentes mortais. urxen medidas que reduzan
os riscos psicosociais

Dentro dos accidentes laborais mortais
en xornada, 48 (excluíndo os “in itinere”
porque o ISSGA tampouco fai esta des-
agregación), 25 producíronse por infartos
e outras patoloxías non traumáticas.
Neste senso, UGT-Galicia demanda polí-
ticas que atendan á redución da inciden-
cia dos riscos psicosociais entre a poboa-
ción traballadora, xa que tanto os infartos
como os derrames cerebrais son patolo-
xías asociadas a este tipo de riscos labo-
rais. 

A segunda causa de morte, con 9 per-
soas falecidas, foron as caídas ou golpes
con esmagamentos contra obxectos in-
móbiles. 6 mortes foron ben por amputa-
cións ou atrapamentos. 5 por choques ou

golpes contra obxectos en movemento.
Unha por contacto con corrente eléctrica,
lume ou substancias perigosas. E outra
por afogamentos ou sepultamentos. A
todo isto hai que engadirlle as 5 persoas
falecidas “in itinere”, no traslado do fogar
ó traballo ou á inversa. 

En canto ó índice de incidencia, acci-
dentes por cada 100.000 traballadores,
en Galicia este foi no 2021 de 2.630,95, un
16,36% máis elevado que o ano anterior.
Este índice, no caso dos sinistros mor-
tais, situouse no 4,78. 

Tampouco se poden esquecer os ac-
cidentes de traballo rexistrados, segundo
o ISSGA, nos que non foi necesaria a
baixa, 14.627 no ano 2021 en Galicia.

En canto ás actividades económicas,
segundo datos do Ministerio de Traballo e
Economía Social, no 2021 nesta Comuni-
dade, a industria manufactureira é a que
máis sinistros rexistrou, 6.169. Seguida
esta da construción, 4.217; comercio ó
por maior e menor, reparación de vehícu-
los e motor, con 3.357; 2.510 nas activi-

Chegou o momento de reformar a Lei de PrevenCión Para adaPtaLa ás novas reaLidades, Como as ondas
de CaLor

Cun inCremento da sinistraLidade de máis do 18% en gaLiCia no
úLtimo ano e unha suba do 24,6% nos seis Primeiros meses de 2022,
urxe un PLan de Choque
Nos seis primeiros meses do ano Galicia é a Comunidade que maior índice de incidencia de accidentes mortais
rexistra
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dades administrativas e servizos auxilia-
res; 2.072 no transporte e almacena-
mento; ou 2.054 na agricultura, gandería,
silvicultura e pesca. Despois, descenden
dos 2.000 no caso das actividades sani-
tarias e de servizos sociais, con 1.844, ou
administración pública e defensa e Segu-
ridade Social, con 1.020, ou a hostalería,
con 1.407. 

incluír a Covid-19 no listado de enfermi-
dades profesionais e atender no eido laboral
á Covid persistente

O Ministerio tamén achega datos dos
accidentes con baixa por COVID-19. En
Galicia no 2021 rexístranse 355 casos e
nos cinco primeiros meses de 2022 foron
66. Neste senso, UGT-Galicia insiste en
que neste país a COVID-19 segue sen es-
tar incluída no listado de enfermidades
profesionais, o que provoca que moitas
persoas traballadoras queden desampa-

radas e sen a prestación que merecen. E,
por outra banda, está a COVID persis-
tente, con consecuencias laborais para
quenes a sofren e que esixe de políticas
de prevención e de Seguridade Social es-
pecíficas que aínda están sen desenvol-
ver. 

ugt denuncia a infradeclaración das en-
fermidades profesionais, sobre todo, nos
cancros de orixe laboral con só unha comu-
nicación. tan só 755 casos rexistrados en ga-
licia con baixa e 541 sen baixa

Mención aparte merecen as enfermi-
dades profesionais, con tan só 755 casos
rexistrados en Galicia no 2021, o que evi-
dencia a súa infradeclaración. Deste total,
598 corresponden ó denominado grupo II
(enfermidades causadas por axentes físi-
cos). Estas son as que ocasionan baixa.
E, sen baixa, 541, das que 468 tamén son
do grupo II. Para UGT, o procedemento de
notificación e o rexistro son inoperantes,
privando ás persoas traballadoras do re-
coñecemento da orixe laboral da súa en-
fermidade e do acceso ás prestacións ás
que ten dereito. Ademais de ter un im-
pacto directo na prevención porque o que
non se rexistra non existe e, polo tanto,
non se adoptan medidas preventivas. E,
se nalgún tipo de patoloxías é especial-
mente escandalosa a súa infradeclara-
ción é no caso dos cancros de orixe labo-

ral. No 2021 só se comunicou un caso
dentro do grupo VI (enfermidade profe-
sional causada por axentes canceríxe-
nos). 

galicia, nos seis primeiros meses do
ano, entre as comunidades que máis sinistros
mortais rexistra e a que ten o maior índice de
incidencia, aquel que relaciona o número de
sinistros co número de asalariados

Nos seis primeiros meses de 2022,
segundo os datos do Ministerio, xa que a
Xunta non facilita estas estatísticas, Gali-
cia rexistrou un total de 13.968 sinistros
(incluídos os “in itinere”), o que supón un
incremento dun 24,6% en relación a hai un
ano. Destes, 13.710 foron leves; 213 gra-
ves; e 45 resultaron mortais, un 150%
máis que nos seis primeiros meses de
2021. De feito, Galicia foi a terceira Co-
munidade con máis falecidos, por enriba
estarían Andalucía e Cataluña, todas elas
con moita máis poboación asalariada. De
feito, Galicia si está á cabeza do Estado

en índice de incidencia de sinistros labo-
rais mortais, de 0,659 puntos, moi por en-
riba dos 0,277 da media estatal.

Por provincias, A Coruña rexistrou
6.053 sinistros; Pontevedra, 4.876; 1.553
Ourense e 1.486 Lugo. 

Nos seis primeiros meses do ano a in-
dustria manufactureira foi a que máis ac-
cidentes rexistrou, 3.043; seguida da
construción, con 2.043; comercio e repa-
ración de vehículos, con 1.562; e activi-
dades administrativas e servizos auxilia-
res, con 1.232. Todas estas actividades
por enriba dos 1.000 sinistros laborais re-
xistrados. 

O Ministerio tamén desglosa os índi-
ces de incidencia por sectores de activi-
dade, o que nos dá unha idea máis pró-
xima da sinistralidade ao relacionala co
número total de asalariados nesta activi-
dade. Segundo isto, nos seis primeiros
meses do ano, en Galicia a construción é
o sector que rexistra un maior índice de in-
cidencia, de 432,3; seguido da industria,
379,3; agrario, 311; e servizos, 145,2.

Propostas ugt

O aumento dos accidentes no 2021 e
no que vai de 2022 revela que as políticas
preventivas non dan o resultado esperado

e que se incumpre a normativa de pre-
vención de riscos laborais por parte das
empresas. Ademais, chegou o momento
de acometer unha revisión en profundi-
dade da Lei de Prevención de Riscos La-
borais para adaptala a novas realidades
que non prevé como as ondas de calor
que, como consecuencia do cambio cli-
mático, van ser unha constante. Hai pou-
cos sectores que teñan regulado o traba-
llo en condicións de onda de calor, polo
que urxe unha regulamentación xenérica. 

É hora de actuar, as causas que pro-
vocan a maioría dos accidentes con baixa
e mortais son coñecidas, xa que se repi-
ten ano tras ano. Debe actuarse para re-
ducir e acabar coas lesións músculo es-
queléticas e as mortes por infartos e
derrames cerebrais. Por elo, dende UGT-
Galicia instamos ás administracións a abrir
mesas de diálogo en materia de sinistra-
lidade laboral para acordar medidas ur-
xentes que poñan fin a esta situación.

É necesario articular un plan de cho-
que contra a sinistralidade laboral. Entre
as liñas deste plan de choque non pode
faltar a redución da incidencia dos riscos
psicosociais entre a poboación traballa-
dora, xa que a primeira causa de morte
durante a xornada de traballo son os in-
fartos e derrames cerebrais, patoloxías
asociadas a este tipo de riscos, nin ac-
cións destinadas a reducir a incidencia
dos trastornos músculo esqueléticos, que
son a primeira causa de baixa laboral por
accidente de traballo.

A externalización xeneralizada da xes-
tión preventiva dos centros de traballo,
unida á precariedade fan que non se ga-
ranta a seguridade e saúde dos traballa-
dores e traballadoras. Por este motivo, re-
sulta importante a aprobación da última
reforma laboral, que está facendo des-
cender a temporalidade na contratación e
que, sen dúbida, a futuro terá un impacto
positivo na redución das cifras de sinis-
tralidade.

Por outra banda, resulta imprescindi-
ble reforzar a Inspección de Traballo, do-
tándoa de máis recursos materiais e hu-
manos, co que podería incrementar as
actuacións de oficio nas empresas, sen
agardar as denuncias dos traballadores,
os cales, en moitas ocasións, debido ao
medo a ser despedidos, non chegan a in-
terpoñela.

Ademais, UGT propón a creación
dunha figura, similar ao delegado territorial
de prevención, pero a nivel estatal, que
axudaría a mellorar a prevención nas pe-
quenas e moi pequenas empresas que
non teñen representación sindical. É un
feito que os centros de traballo sindicali-
zados son centros de traballo máis segu-
ros. 

...vén da páxina anterior.
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Redacción.- O sindicato destaca a
falta de formación dixital das persoas des-
empregadas, pois unicamente 1 de cada 4
persoas sen emprego no noso país posúe
habilidades dixitais básicas. Así mesmo,
demanda un incremento substancial e in-
mediato da formación dixital que imparten
as empresas, a máis baixa desde 2010, a
pesar da evolución vertixinosa das TIC.

En pleno auxe da dixitalización, aínda
un 10% dos desempregados españois non
ten unha soa habilidade dixital e ata un
42% ten habilidades dixitais baixas ou moi
limitadas. Trátase dunhas carencias for-
mativas tan severas que limitan de forma
dramática a empregabilidade presente e
futura destas persoas.

A evolución das habilidades dixitais é
tan vertixinosa que aquilo que era conve-
niente fai só un par de anos, agora é esi-
xible. Con todo, aínda un 27% das persoas
desempregadas en España non sabe uti-
lizar o correo electrónico e ata un 30%
non poden realizar videollamadas por in-
ternet, o que lles exclúe de calquera em-
prego con prestación en remoto. A me-

tade das persoas des-
empregadas non saben
descargar ou instalar
software ou aplicacións. 

As cifras empeoran
cando se analizan tare-
fas nos campos de cre-
ación de contidos dixi-
tais (follas de cálculo,
procesador de textos,
programas para editar
fotos ou uso da nube).

O apartado relacio-
nado coa ciberseguridade é outro dos máis
deficitarios: o 25% das persoas sen em-
prego non ten competencias para xestio-
nar os seus datos persoais ou as cookies,
o que supón un verdadeiro problema, tanto
desde a perspectiva da empresa como a
propia de cada persoa traballadora.

A competitividade da nosa economía de-
pende dunha forza laboral ben preparada e
formada e a empregabilidade de millóns de
persoas traballadoras depende de recibir tal
recualificación profesional e dixital.

Para paliar esta fenda dixital laboral
das traballadoras e traballadores é pre-
ciso un despregamento masivo e ace-
lerado do Plan Nacional de Competen-
cias Dixitais, focalizado no colectivo de
persoas desempregadas; e un incre-
mento, substancial e inmediato, da for-
mación dixital que imparten as empre-
sas no noso país, que continua en
cifras indignantes: menos dunha de
cada cinco empresas forma en TIC aos
seus empregados, a cifra máis baixa
desde 2010.

ugt insta a foCaLizar nas Persoas desemPregadas o PLan
naCionaL de ComPetenCias dixitais

Redacción.- Persiste a fenda dixital te-
rritorial en España: a metade de inmobles
sen unha conectividade funcional a internet
(polo menos, 30 Mbps de velocidade) con-
céntranse en Galicia, Andalucía e Castela e
León. UGT esixe axilizar as políticas para do-
tar a todas as vivendas do país dunha co-
nectividade a 100 Mbps en menos dun ano,
tal e como recolle a Lei Xeral do Telecomu-
nicacións.

España conta cunha das mellores redes
de fibra óptica do mundo – incluíndo a terceira
mellor rede rural de Europa- pero aínda case
medio millón de vivendas non dispoñen
dunha cobertura funcional de conexión a In-
ternet. Unha cifra que aumenta ata 635.527
unidades inmobiliarias, se se ten en conta cal-
quera construción que precise de conectivi-
dade, como negocios e locais.

Estes datos, proporcionados polo Minis-
terio de Economía para este ano 2022, su-
poñen o incumprimento da Axenda Dixital
para Europa que obrigaba a todos os Esta-
dos Membros da Unión para ofrecer, polo
menos, 30 Mbps de velocidade a toda a súa
poboación no ano 2020. Aínda que, é xusto
indicar que só os estados insulares de Malta
e Chipre conseguiron tal obxectivo e que

España, cun 95% de co-
bertura da devandita ve-
locidade, é un dos que
máis preto quedáronse
(Francia quedou nun
65% e Polonia nun 75%). 

Se se amplía a mi-
rada ata os 100 Mbps, a
velocidade mínima de co-
nexión a Internet estipu-
lada pola recentemente
aprobada Lei Xeral de Te-
lecomunicacións, e que
deberá estar garantida
nun ano, o número de vivendas que están
desconectadas aumenta ata as 583.00
(776.000 se se teñen en conta todos os tipos
de unidades inmobiliarias).

A metade desta porcentaxe de inmobles
sen unha conectividade funcional concén-
trase nas CCAA de Galicia, Andalucía e Cas-
tela León. Entre as provincias que aglutinan
máis inmobles sen cobertura, hai tres gale-
gas (Ourense, A Coruña e Lugo), seguidas
de Tarragona e Alacante.

UGT esixe ao Goberno unhas políticas
máis decididas para acabar con esta fenda

dixital territorial. As medidas postas en mar-
cha ata a data chegan tarde, e se queremos
dotar a todas as vivendas do país dunha co-
nectividade a 100 Mbps en menos dun ano,
os esforzos tanto económicos como proce-
dementais deberán aumentar exponencial-
mente. 

Así mesmo, o sindicato lembra que este
esforzo pode resultar baldío senón acompá-
ñase de medidas de formación en compe-
tencias dixitais e de dotación de medios
(computadores e bonos sociais de conecti-
vidade) ás persoas actualmente excluídas do
mundo dixital.  

medio miLLón de vivendas non reCiben a veLoCidade mínima esixibLe
de Conexión a internet


