
PRINCIPAIS FACTORES QUE INFLUEN 
NESTA CLASE DE ACCIDENTES:

Analizar os 
desprazamentos dos 
traballadores/as para 
precisalos seus riscos 
viais e establecer 
medidas preventivas.

Humanos: as 
presas, distraccións, 
incumprimento das 
normas de 
circulación, etc.

Relacionados co 
estado das estradas: 
asfalto en malas 
condicións, áreas de 
pouca visibilidade.

Condicións 
meteorolóxicas: 
choiva, neve, 
vento, etc.

IN ITÍNERE: 
accidente 
rexistrado ao ir 
o vir de casa ao 
centro de traballo.

OS ACCIDENTES LABORAIS 
DE TRÁFICO DIVIDENSE:

EN XORNADA LABORAL:  aquel 
sucedido durante a xornada 
habitual de traballo, ben por un 
condutor/a profesional ou por 
un traballador/a en misión.

Evita os 
ACCIDENTES 
LABORAIS 
DE TRÁFICO

No ano 2018 
os accidentes
laborais de tráfico
representaron un 11,6% 
do total dos accidentes 
de traballo e un 35,9% 
dos accidentes
mortais de traballo. 

*Informe de accidentes laborais 
de tránsito 2018 (INSST).

O sector da construción ten un alto 
índice de incidencia de accidentes 
laborais de tránsito*

Comprobalo bo 
estado do vehículo 
antes de conducilo 
(pneumáticos, luces, 
niveis).

En vehículos 
de elevado peso 
destinados ao 
transporte de 
mercadorías é 
importante 
realizar unha 
correcta estiba 
da carga.

Cumplilas normas de 
circulación. Unha 
condución segura minimiza 
a posibilidade de sofrer un 
accidente.

Evitar distraerse co 
teléfono móbil, radio, etc.

Para a empresa:Para o empregado/a como condutor:

Planificalos 
desprazamentos 
calculando o tempo 
necesario, consultando 
o estado das estradas, 
posibles atoamentos, etc.

Medidas preventivas: 

Evitar conducir se non se 
está en óptimas condicións. 
A fatiga e a somnolencia 
poden facer que aumente 
o tempo de reacción.

Realizar un mantemento 
periódico dos vehículos 
da empresa.

FICAIndustria,
Construcción
y Agro

Accede a más información
planmovilidad.lineaprevencion.com

Accede a máis 
información

Fomentar o 
cumprimento das 
normas de circulación, 
sobre todo respecto ás 
distraccións, a fatiga ou 
a planificación das 
viaxes.

Relacionados 
co vehículo: 
erros mecánicos, 
falla de 
mantemento.

Accede aquí a este cartel e descárgao 
noutras linguas cooficiais e estranxeiras
Descobre máis recursos e contidos en: 

www.lineaprevencion.com

Proporcionar unha 
formación continua aos 
traballadores/as sobre 
condución segura.


