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OS RISCOS DE SEGURIDADE 

E A UTILIZACIÓN DOS 

EQUIPOS DE TRABALLO

NAS EXPLOTACIÓNS DE 

GANDO VACÚN



�Subsector agrícola

�Subsector gandeiro: explotacións de gando vacún, ovino, cabrún, 

cunícola, avícola, ....

�Subsector silvícola
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SECTOR AGRARIO



Explotacións de Vacún en Galicia

Condicións de seguridade e saúde laboral nas explotacións de gando vacún 

SUBSECTOR GANDEIRO

LEITE CARNE Total

A Coruña 3.682 8.374 12.056

Lugo 3.641 9.886 13.527

Ourense 62 2.010 2.072

Pontevedra 1.436 3.923 5.359

Total 8.821 24.193 33.014

Fonte: Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural e do Mar. Servizo de explotacións agrarias. 

   Data: 15/04/2016
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�Ausencia de normativa específica en PRL no sector

�Singularidade do sector

�Elevada sinistralidade laboral
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¿Por qué é importante que actuemos no 
sector agrario?



Singularidades do sector agrario
� Empresas de pequeno tamaño principalmente de carácter familiar.

� Unha parte importante dos traballadores agrarios realizan os seus traballos adscritos a un Réxime da 

Seguridade Social diferenciado.

� A poboación exposta alcanza non só aos traballadores agrarios a título principal senón tamén: familiares 

directos, xubilados, traballadores agrarios a tempo parcial, persoas en activo procedentes de outros 

sectores que a desenvolven a actividade de forma ocasional, ...

Segundo a enquisa sobre a estrutura das explotacións agrícolas do INE do ano 2013:

- 43% dos 75.374 titulares de explotacións agrarias en Galicia no ano 2013, tiñan máis de 65 

anos

- Só o 1,8% dos titulares tiñan menos de 35 anos

- O 53% dos titulares de explotacións son mulleres derivado da existencia dun número elevado 

de explotacións de pequeno tamaño que operan como fonte de ingresos secundaria e 

complementaria aos xerados polos homes noutras actividades económicas, os cales a súa vez 

colaboran co traballo agrario a tempo parcial.
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Singularidades do sector agrario
� Multiplicidade dos ricos aos que os traballadores están expostos: condución de tractor, manexo de 

maquinaria agrícola, manexo do gando, etc

� Duras condicións nas que se realizan as diferentes tarefas: falta de horarios, factores ambientais 

adversos, dureza e esixencia física.

� Influencia do medio físico e as condicións climátoloxicas no desenvolvemento das diferentes actividades

� Falta de coñecemento sobre os riscos que implican determinadas máquinas, o modo de realizar certas 

tarefas, etc

� Falta de experiencia por parte de persoas que realizan labores agrarias de tipo temporal principalmente 

traballadores inmigrantes

� Actualmente: situación descoñecida da obriga de cumprir coa Lei de prevención de riscos laborais por 

moitos traballador autónomo agrario, cando contrata a algún traballador

� Elevado número de accidentes: envorcadura de tractor, atrapamentos, etc.

� Etc.
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Accidentes laborais en xornada de traballo en Galicia

Sinistralidade laboral

Sectores:
 - Agricultura
 - Pesca
 - Industria
 - Construción
 - Servizos

Fonte: ISSGA 
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Accidentes  laborais xornada de traballo por sectores – Media ano 2010-2015

Fonte: ISSGA 
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Accidentes laborais en xornada de traballo - Galicia

Fonte: ISSGA 

LEVES GRAVES MORTAIS TOTAL

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Agricultura 1.143 1.247 62 60 4 3 1.209 1.310

Pesca 1.124 933 55 36 20 10 1.199 979

Industria 6.292 7.204 82 83 10 14 6.384 7.301

Construcción 2.849 3.090 85 73 9 11 2.943 3.174

Servizos 11.324 12.437 146 122 16 23 11.486 12.582

Total 22.732 24.911 430 374 59 61 23.221 25.346
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Sinistralidade laboral

95% Leves                   4,6% Graves           0,4 Mortais



Índice de incidencia ano 2014- 2014

Fonte: ISSGA 

Índice de incidencia: número de accidentes con baixa ocorridos durante a xornada de 
traballo por cada 100.000 traballadores. 

2014 2015

Accidentes 

traballo

Pob.

Afiliada

Índice de 

incidencia

Accidentes 

traballo

Pob.

Afiliada

Índice de 

incidencia

Agricultura 1.209 34157 3.539,54 1.310 33.471 3.913,84

Pesca 1.197 19.269 6.222,43 979 18.606 5.261,74

Industria 6.384 118.659 5.380,12 7.301 120.476 6.060,13

Construción 2.943 48.592 6.056,55 3.174 49.839 6.368,51

Servizos 11.486 533.159 2.154,33 12.582 546.706 2.301,42

Total 23.221 753.836 3.080,38 25.346 769.098 3.295,55
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3,54% 3,91%

Sinistralidade laboral



Accidentes laborais de tractor con baixa en xornada de traballo:
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Sinistralidade laboral

Fonte: ISSGA

Galicia
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1º trimestres)

L G M Total L G M Total L G M Total L G M Total L G M Total L G M Total L G M Total
A Coruña 16 0 0 16 11 0 0 11 7 0 0 7 10 0 0 10 12 0 0 12 8 1 0 9 1 0 0 1
Lugo 7 2 0 9 24 5 0 29 14 0 3 17 7 1 0 8 13 0 1 14 19 2 0 21 3 0 1 4
Ourense 0 2 1 3 2 0 0 2 1 0 0 1 4 0 0 4 2 0 0 2 2 1 0 3 0 0 0 0
Pontevedra 4 0 0 4 4 0 0 4 7 0 0 7 5 0 1 6 4 1 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0
Total 27 4 1 32 41 5 0 46 29 0 3 32 26 1 1 28 31 1 1 33 34 4 0 38 4 0 1 5

Accidentes con tractor no sector agrario:

Galicia
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total Mortais total M. Envorcadura Total Mortais total M. Envorcadura Total Mortais total M. Envorcadura Total Mortais total M. Envorcadura Total Mortais total M. Envorcadura Total Mortais total M. Envorcadura
A Coruña 8 6 5 7 4 3 13 8 3 13 6 2 13 5 3 0 0 0
Lugo 8 4 3 5 1 0 9 5 3 12 4 3 9 6 5 3 3 3
Ourense 6 4 4 4 3 2 2 0 0 3 2 2 3 1 1 0 0 0
Pontevedra 4 2 2 7 7 3 8 6 3 2 0 0 11 3 2 1 1 0
TOTAL 26 16 14 23 15 8 32 19 9 30 12 7 36 15 11 4 4 3

Fonte: Europa Press, La Voz de Galicia, La Opinión, El Progreso... 

Accidentes laborais con tractor 
dende o ano 2011-2016 (1º 
trimestre):

Accidentes con tractor publicados en prensa:
Dende o ano 2011 ata 1º tremenres do ano 
2016

Total graves e mortais: 17

3,3% mortais

Total graves e mortais: 151

53,6% mortais

dos mortais 64,2% por envorcadura do tractor

Total Leves: 165
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Sinistralidade laboral
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Sinistralidade laboral



Conclusións:

- A idade media dos accidentados co tractor 

rolda os 65 anos 

- Máis do 50% destes accidentados superan 

os 65 anos de idade.

 - Causas principais: envorco e accidentes de 

tráfico

 - Lesións principais: FALECEMENTO (64,2%)
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Sinistralidade laboral



OS RISCOS NAS EXPLOTACIÓNS DE 
GANDO VACÚN
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- Mantemento de construcións e instalacións

- Traballo en silos e outros lugares de almacenaxe

- Baleirado e limpeza de fosas

- Manexo e alimentación dos animais

- Muxidura

- Manexo e administración de produtos veterinarios

- Uso de equipos de traballo

-Manipulación e aplicación de fitosanitarios

-Etc. 
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Actividades que desenvolven



O desenvolvemento das diferentes tarefas implica que os traballadores estean expostos a 

diferentes riscos:

Condicións de seguridade e saúde laboral nas explotacións de gando vacún 

Riscos:

....................



Riscos:

- Golpes causados por seres vivos : principalmente collidas 

de touros, patadas de vacas...

- Caídas ao mesmo nivel: esvaróns nas instalacións da 

explotación...

- Caídas a distinto nivel: en silos verticais e horizontais, 

mantemento das instalacións da explotación...

- Caída de obxectos por desplome ou derrubamento: nos 

lugares de almacenamento
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Riscos:

-Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou 

vehículos: principalmente envorcadura co tractor...

-Atrapamentos por ou entre obxectos: atrapamentos 

nas tdf e eixes cardan, ...
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Golpes causados por seres vivos
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Algunhas medidas preventivas
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- Achegarse sempre por diante do animal para que nos 

vexa e non se asuste.

- Manexar aos animais sempre con prudencia, pois o seu 

comportamento é impredecible

- Non quedar pechado nunha zona reducida xunto a 

animais de gran tamaño

- Cando se conduza o gando en grupo facelo por un lateral 

axudado dunha vara ou similar

- Emprega parapetos para as operacións delicadas

-.......
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Caídas ao mesmo nivel
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- Procurar que os solos sexan regulares e rugosos para 

evitar caídas e esvaróns

- Manter libre de obstáculos e limpos os lugares de 

traballo

- As escadas de acceso aos lugares de traballo deben ter 

chanzos de material escorregadizo e varandas

- Empregar os EPI necesarios para evitar esvaróns

Algunhas medidas preventivas
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Caídas a distinto nivel
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Caídas a distinto nivel

Prodúcense principalmente:

 O reparar tellados ou cubertas da explotación

 No acceso a parte superior dos silos verticais de penso

 Na colocación e retirada da cuberta plástica dos silos de forraxe

 Nos lados abertos das escaleiras e ramplas sen protexer

 etc
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Caídas a distinto nivel

Algunhas medidas preventivas:

 Se hai que reparar tellados ou cubertas, contratar persoal especializado, 

cando sexa posible.

 Dotar de varandas de 90 cm de altura con listón intermedio e rodapés 

os desniveis a partir de 2 m de altura e os lados abertos das escaleiras e 

ramplas de máis de 60 cm de altura, segundo o R.D. 486/1997.

 Como medida de seguridade complementaria ás proteccións colectivas, 

se é necesario facer uso do arnés de seguridade ancorado a un punto 

seguro ou liña de vida cando se traballe a 2m ou máis de altura.

 Non traballar sobre cubertas en días de vento, xeada, choiva ou 

nevarada.
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Caídas a distinto nivel

 Os silos verticais deben dispoñer de escadas con chanzos 

antiesvarantes e contar con liña de vida e aros de protección 

circundante.

 En silos horizontais de forraxe:

✔ Realizar o silo de acordo coa cantidade de forraxe que se  

almacene non acadando unha altura de forraxe superior a 2m.

✔ En silos de paredes rectas cunha altura de forraxe superior a 2m, 

colocar proteccións colectivas (varandas ou outros sistemas de 

protección colectiva de seguridade equivalente) e, no seu defecto 

emprega proteccións individuais (sistema anticaídas), para evitar 

riscos de caída en altura cando haxa que subir a cima do silo.

✔ Subir a cima do silo empregando un equipo de traballo seguro e 

estable.
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Caídas de obxectos por desplome ou 
derrubamento
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Caída de obxectos por desplome ou derrubamento

Prodúcese principalmente nos lugares de almacenaxe

Algunhas medidas preventivas:

 Silos horizontais de forraxe:

✔ Durante o ensilado distribuír ben o forraxe e realizar un 

bo pisado do forraxe para conseguir unha superficie 

rodada estable e evitar derrubas posteriores no 

desensilado.

✔ Realizar o desensilado preferiblemente con medios 

mecánicos.

✔ No desensilado manual, realízalo en bandas transversais 

dende a cima ata o fondo.
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Caída de obxectos por desplome ou derrubamento

 Algunhas medidas preventivas:

 Amoreamentos de pacas e rolos:

✔ Realizar os amoreamentos de pacas e rolos en chan firme, nivelado, ben 

drenado e lonxe de liñas eléctricas.

✔ Acoutar o acceso á zonas de amoreamentos.

✔ Empregar equipos de traballo adecuados ao tipo

de almacenamento seleccionado e ás características

 das pacas e rolos que se manexan.

✔ En amoreamentos no interior, respecta os espazos de seguridade para o 

tránsito e manobras dos equipos de traballo que se empreguen, e as distancias 

de seguridade respecto á cuberta e ao resto dos elementos construtivos.
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Caída de obxectos por desplome ou derrubamento
 Amoreamentos de pacas:

✔ Realizalo preferiblemente de modo piramidal.

✔ Se se fai nunha soa columna, a súa altura non superará o longo 

dunha paca e media.

✔  Se se amorea en bloque, a altura non superará as 6 alturas en 

chan non pavimentado e 8 alturas en chan de formigón ou grava 

prensada.

 Amoreamento de rolos:

✔ Farase de maneira piramidal bloqueando os niveis inferiores con 

postes, estacas, ...

✔  A altura máxima do amoreamento será de 3 alturas se os rolos 

están ben configurados e con alto contido en materia seca, de 

non ser posible , amorearase a como máximo 2 alturas.

 No desamoreamento non extraer pacas ou rolos dos niveis inferiores.



UTILIZACIÓN DOS 
EQUIPOS DE TRABALLO
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Riscos:

-  Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou 

vehículos: principalmente envorcadura co tractor...

-Atrapamentos por ou entre obxectos: atrapamentos 

na tdf, desatrancos cos equipos acesos, ...
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-  Seguridade viaria

- Mantemento e comprobación dos equipos de traballo

-Modificacións e reformas
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DATOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA A 31/12/2015
- Datos do Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA)

- Rexistro regulado polo R.D. 1013/2009, de xuño, sobre caracterización e 

rexistro de maquinaria agrícola.

Modificado polo R.D. 346/2012, de 10 de febreiro . 

- Na actualidade as máquinas cuxa inscrición é obrigatoria (anexo II) son:

a) Tractores agrícolas ou forestais de calquera tipo e categoría 

b) Máquinas automotrices de calquera tipo ou categoría

c) Motocultores e motomáquinas

d) Máquinas arrastradas de máis de 750 kg de masa

e) Remolques agrícolas

f) Cisternas para o transporte e distribución de líquidos

g) Equipos de tratamentos fitosanitarios arrastrados ou suspendidos, de calquera 

capacidade e peso

h) Equipos de distribución de fertilizantes arrastrados ou suspendidos de calquera 

capacidade ou peso

i) As máquinas non incluídas nalgún dos apartados anteriores, para cuxa adquisición se 

concedera un crédito u subvención oficial

j) Aquelas máquinas no contempladas anteriormente e que determinen as comunidades 

autónomas



Condicións de seguridade e saúde laboral nas explotacións de gando vacún 

Total tractores:

España: 1.089.016
Galicia: 161.275

Galicia 2º comunidade 
autónoma despois de 
Andalucía que conta 
con 167.732 tractores 
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DATOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA A 31/12/2015

99,94%

67,68%
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Total colleitadoras:

España: 61.713
Galicia: 1.451
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Outra maquinaria 
agrícola rexistrada:
  - tractorcarros
  - motocultores 
  - Outras maq.automotrices

España: 291.540
Galicia: 75.208

Destacan principalmente 
en Galicia os 
motocultores con 74.237
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DATOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA A 31/12/2015
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DATOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA A 31/12/2015
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DATOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA A 31/12/2015

Total maquinaria nova inscrita: 2.402
- Tractores: 605
- Maquinaria automotriz: 236
- Maquinaria arrastrada ou suspendida: 936

Total maquinaria inscrita por cambio de titularidade: 5.692
- Tractores >20 anos: 3.068
- Colleitadoras cereais >20 anos: 15
- Remolques >20 anos: 810

Total maquinaria > 20 anos: 3.885

Do total de maquinaria inscrita no ROMA a 31/12/2015:       

70% foi por cambio de titularidade

Do total de tractores inscritos no ROMA a 31/12/2015:

65% teñen máis de 20 anos

GALICIA

Maquinaria antiga 
e de segunda man
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¿CAL É A REALIDADE NAS 
EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS DE 

VACÚN  EN GALICIA?
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Posta a disposición dos traballadores

Apartado 1 do artigo 3 do Real decreto 1215/1997 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 

pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que debe realizarse u 

convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de 

los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo.

Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad y salud de los 

trabajadores durante la utilización de los equipos de trabajo, el empresario tomará las 

medidas adecuadas para reducir tales riesgos al mínimo.

Añade también, que el empresario deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan:

a) Cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación.

b) Las condiciones generales previstas en el anexo I del Real decreto 1215/1997. 
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EQUIPOS DE TRABALLOEQUIPOS DE TRABALLOEQUIPOS DE TRABALLO
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EQUIPOS DE TRABALLOEQUIPOS DE TRABALLO

- AVALIAR OS RISCOS DOS EQUIPOS DE TRABALLO

- DEFINIR AS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE DEBEN                   

               ADOPTAR
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EQUIPOS DE TRABALLO
● Resume de normativa de aplicación

Homologación tipo CE:
- Directiva 2002/24/CE homologación vehículos de 2 y 3 ruedas
- Directiva 2003/37/CE homologación tractores agrícolas y forestales, de sus remolques y de 
su maquinaria intercambiable remolcada, así como de los sistemas, componentes y unidades 
técnicas de dichos vehículos.
- Directiva 2007/46/CE por la que se crea el marco de homologación de vehículos a motor.

TRANSPUESTAS POR: R.D. 2028/1986 con sus modificaciones

Homologación nacionales:
- R.D 750/2010, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos y sus 
remolques, maquinaria autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de 
sistemas y partes de piezas de dichos vehículos.

. Regula directamente la homologación tipo nacional

. Explica el procedimiento administrativo para la hologación tipo CE reguladas por el R.D. 
2028/1986

Resto de maquinaria agrícola non contemplada na Directiva 2003/37/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de mayo de 2003, cumplirán con lo dispuesto en el R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por 
el que  se establecen normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas y sus 
posteriores modificaciones.
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EQUIPOS DE TRABALLO
● Resume de normativa de aplicación

- R.D. 1644/2008 de máquinas
Se aplica os seguintes produtos: as máquinas, os equipos intercambiables, os compoñentes de 
seguridade, os accesorios de elevación, as cadeas, cables e cinchas, os dispositivos móbiles de 
transmisión mecánica e as cuasi máquinas.
Non se aplica: Os tractores agrícolas e forestais para os riscos cubertos pola Directiva 
2003/37/CE, transposta pola Orden CTE/2780/2003, do 8 de outubro, con exclusióndas 
máquinas instaladas en ditos vehículos.

Actualmente a partir do 1 de xaneiro de 2016:
- Reglamento 167/2013 do 23 de febrero de 2013

. Deroga a directiva 2003/37/CE

. Completado por regulamentos delegados da Comisión

. Aplícase a tractores (categoría T e C (orugas)), remolques (categoría R) e equipos 
intercambiables remolcados (categoría S):

. T1, T2, T3 (masa menor o igual a 600 kg), T4

. R1, R2, R3, R4

. S1, S2, + a, b segundo velocidade de circulación para a que se diseña.
. Pódese comercializar os fabricados con Directiva 2003/37/CE ata o 31 de decembro de    

           2017.
. Anexo I: recolle os requisitos de hologación
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EQUIPOS DE TRABALLO
● Resume de normativa de aplicación

Rexistro de maquinaria agrícola
- R.D. 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y registro de la maquinaria 
agrícola. Modificado por R.D. 346/2012, de 10 de febrero.

. Inscrición obrigatoria: todas as máquinas que se utilicen na actividade agraria 
(agrícola, gandeira e forestal) que cumpran coa normativa legal, pertenzan a un dos 
grupos que figuran no anexo II e cando se de unha das seguintes situacións: (Artigo 10 e 11)

. Incorporación de maquinaria nova na actividade agraria

. Incorporación de maquinaria usada procedente de outros países

. Incorporación do sector agrario, procedente dos sectores de obras e servizos.

. Cambio de tituralidade (transferencia, herdanzas, etc.) sen modificación dos seu uso ou     
                      destino

. Alta de maquinarias en uso, que non estaban obrigadas a estar inscritas no ROMA, na        
                      anterior lexislación

. Outros motivos

. No caso de tractores (de máis de 600 kg) será requisito previo que a unidade este 
equipada coa correspondente estrutura de seguridade en caso de envorcadura, 
debidamente autorizada pola Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos. 
(Artigo 6 e 7) 
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EQUIPOS DE TRABALLO

Resume de normativa de aplicación

Seguridade viaria
- R.D. 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento General de 
Vehículos 

-  R.D. 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 
Vehículos.

Para circular por vía pública é necesario:

- Homologación
- Autorización administrativa previa
- Cumprir as condicións técnicas
- Estar inscritos no ROMA

 



Condicións de seguridade e saúde laboral nas explotacións de gando vacún 

EQUIPOS DE TRABALLO

Resume de normativa de aplicación

Inspección de equipos de aplicación de produtos fitosanitarios:
- Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los 
equipos de aplicación de los produtos fitosanitario
- Decreto 60/2014, de 15 de mayo, por el que se regulan las inspecciones periódicas de 
los equipos de aplicación de produtos fitosanitarios y se crea el Comité Fitosanitario 
Gallego.

Modificacións e reformas
- R.D. 866/2010, de 2 de julio, por el que regula la tramitación de las reformas de 
vehículos

Disposicións mínimas de seguridade nos equipos de traballo
- R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
 



Atrapamento por 
envorcadura de 
máquinas ou vehículos
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Obrigatoriedade das estruturas de protección homologadas:

Punto a) do artigo 6 do Real decreto 1013/2010, de 19 de xullo

Establece que todos os tractores de máis de 600 kg de masa en baleiro, sexan de 
rodas ou de cadeas deben dispoñer dun bastidor ou cabina oficialmente 
homologado para reducir os danos ao condutor en caso de envorcadura, de 
acordo coa Directiva 2003/37/CE.  

Obrigatoriedade de Cinto de seguridade:

Directiva 2003/37/CE 

No que se refire aos puntos de amarre, que para os tractores de categoría T1, T2, 
T3, C1, C2e C3 o núm. mínimo de puntos de amarre é de 2 (segundo o anexo I, 

apéndice I, da Directiva 76/115/CEE para os asentos centrais orientados en sentido 

da marcha).

En canto ao cinto se seguridade en si mesmo, a Directiva unicamente determina 
directivas parciais para algunhas categorías de tractores, pero non para todas en 
cuxo caso non é obrigatorio para a homologación que o tractor dispoña de cinto 
de seguridade, aínda si dos mencionados puntos de amarre.
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Tractores postos a disposición dos traballadores

RISCO DE ENVORCADURA

O R.D. 1215/1997 obriga, no punto 2 apartado 1.d) do anexo I:

Todos os tractores postos a disposición dos traballadores leven unha estrutura 
de seguridad (ROPS) que limite os riscos de envorcadura, garantindo un espazo 
suficiente ao redor do traballador.

Posteriormente engade que: cuando en caso de inclinación o vuelco exista para 

un trabajador transportado riesgo de aplastamiento entre partes del equipo de 

trabajo y el suelo, deberá instalarse un sistema de retención del trabajador o 

trabajadores transportados. 
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Tractores postos a disposición dos traballadores

Polo tanto:
O R.D. 1215/1997, obriga a que todos os tractores agrícolas postos a 
disposición dos traballadores leven unha estrutura de seguridade que limite os 
riscos provocados pola envorcadura, garantindo un espazo suficiente arredor 
do traballador.

Caso de tractores moi antigos:
Nos cales na súa homologación tipo non se considerou a estrutura de 
seguridade
O empresario está obrigado a instalar unha estrutura de seguridade que non 
contradiga os preceptos legais relativa á seguridade do usuario e a viaria 
vixente:

• Calquera estrutura de protección que se monte nun tractor debe cumprir 
co especificado no artigo 1 da Orde 28 de xaneiro de 1981, sobre 
protección dos tractores con cabinas ou bastidores de seguridade para 
caso de envorco. 
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Tractores postos a disposición dos traballadores

a)Se existe estrutura de protección homologada:
- Debe ser a que se instale

- Hai que acreditalo documentalmente mediante unha reforma de
                  importancia segundo o establecido no R.D. 866/2010, de 2 de xullo

- A cabina figurará autorizada na Tarxeta de Inspección Técnica.

b) Se non existe estrutura de protección homologada:
- Hai que instalar unha cabina que cumpra coas condicións esixidas no artigo

           1 da Orden 27 de xullo de 1979 do Ministerio de Agricultura
- Non poderá afectar negativamente as funcións de seguridade do tractor

          contidas no regulamento de homologación e de seguridade viaria.
- A cabina figurará autorizada na Tarxeta de Inspección Técnica.
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Tractores postos a disposición dos traballadores

RISCO DE ESMAGAMENTO ENTRE PARTES DO EQUIPO E O CHAN

R. D. 1215/1997 establece tamén que, en caso de risco de esmagamento entre 
partes do equipo de traballo e o chan, deberase instalar un sistema de retención 
do traballador.

Os sistemas de retención poden ser arneses,
 cintos de seguridade, etc.

O manexo do tractor agrícola presenta este risco, polo que se require que reteña 
ao traballador en caso de envorcadura.
Polo tanto, aínda que algúns tractores poidan ser comercializados con dous 
puntos de amarre pero sen cinto de seguridade, a instalación deste sistema é 
obrigatoria para o empresario cando o tractor agrícola se poña a disposición 
dos traballadores.  
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Tractores postos a disposición dos traballadores

RISCO DE ESMAGAMENTO ENTRE PARTES DO EQUIPO E O CHAN

Terase en conta que:

Calquera sistema de retención debe estar fixado a puntos adecuados de 
ancoraxe no equipo de traballo móbil para garantir a súa integridade e 
fiabilidade durante o seu uso. 

Nalgúns equipos de traballo postos en servizo antes do 5/12/1998, pode ser 
necesario realizar modificacións estruturais substanciais para permitir a 
instalación do sistema de retención. Nestas circunstancias se a avaliación de 
riscos determina que é necesario un sistema de retención, é non é posible a súa 
instalación, buscaranse outras alternativas como pode ser empregar outro 
equipo de traballo que si dispoña do dispositivo de retención.  

EQUIPOS DE TRABALLO: TRACTOR 



Tractores postos a disposición dos traballadores

RISCO DE ENVORCADURA

- Envorcadura lateral:
. Utilizar os dispositivos de carga que eleven o centro de gravidade.    

           Ex: contrapesos
. Noiros, gabias, pedras e tocóns que atope o tractor no seu                   

           percorrido
. Xiros rápidos en solos adherentes
. Freos insuficientes de vehículos remolcados
. Uso incorrecto do bloqueo do diferencial que impide evitar                 

           obstáculos
. Outros

- Envorcadura cara atrás:
. Traballos de tracción
. Tomar de fronte as pendentes moi pronunciadas
. Empregar puntos de enganche demasiado altos que muden o             

           centro de gravidade
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Tractores postos a disposición dos traballadores

RISCO DE ENVORCADURA – Elementos de protección

- Estrutura de seguridade debidamente homologada (cabina, pórtico ou bastidor).
- Cinto de seguridade.
    
    RISCO DE ENVORCADURA – Medidas de prevención

- Deixar unha distancia de seguridade ós bordes dos noiros.
- Baixar e subir as pendentes con velocidades cortas.
- Non realizar cambios bruscos de dirección.
- Realizar os xiros a velocidades reducidas.
- Evitar pasar por encima de pedras, baches ou outras irregularidades que poidan 
desequilibrar o tractor.
- Elixir os apeiros segundo o peso e dimensións adecuadas ó tractor e a súa potencia.
- Procurar que o enganche do apeiro/remolque quede o máis baixo posible, para evitar a 
envorcadura posterior.
- Subir pendentes moi pronunciadas marcha atrás.

EQUIPOS DE TRABALLO: TRACTOR 



Atrapamento por ou 

entre obxectos
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Protección dos elementos móbiles

Punto 8 do apartado primeiro do anexo I do Real 
decreto 1215/1997:

Cuando los elementos móviles de un equipo de 

trabajo pueda entrañar riesgos de accidente por 

contacto mecánico , deberán ir equipados con 

resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las 

zonas peligrosas o que detengan las maniobras 

peligrosas antes del acceso a dichas zonas.

Apartado 2.1.c do anexo I do Real decreto 
1215/1997:
Para evitar que os elementos de transmisión de 
enerxía entre equipos de traballo móbiles se solten e 
arrastren polo chan, se ensucien ou deterioren 
perdendo a súa función, o eixe motriz deberá estar 
suxeito por algún medio que ofreza unha protección 
equivalente contra os danos. Exemplo: unha cadea 
de suxeición.
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EQUIPOS DE TRABALLO
Atrapamento na toma de forza e no eixe cardán – Medidas preventivas

- A montaxe do eixe cardán realizarase coa TDF deconectada, 
co motor apagado e coa chave de arrinque retirada.

- Empregarase unicamente o eixe cardán previsto polo fabricante para a máquina, cos seus 
dispositivos de seguridade.

- Os elementos de protección do eixe cardán  así como o protector da TDF deben empregarse 
adecuadamente e en bo estado de uso.

- Evitar o xiro do tubo protector do eixe cardán mediante con un sistema de suxeición 
adecuado. Ex: cadeas antirrotación.

- Cando se conecte a TDF, ningunha persoa debe permanecer na zona próxima á máquina en 
movemento, nin tampouco a zona de xiro da TDF e do eixe cardán.

- A limpeza, o engraxe ou a regulación da máquina ou do eixe cardán deben realizarse coa TDF 
desconectada, o motor parado e a chave de arrinque retirada do contacto. 
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EQUIPOS DE TRABALLO

Atrapamento na zona de engancha ós tres puntos – Medidas 
preventivas



Seguridade Viaria
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Para que os tractores agrícolas de rodas poidan circular polas vías públicas deben 
dispoñer:

- Homologación tipo nacional ou CE

- Estar inscritos no ROMA

- Estar matriculado

- Someterse as comprobacións periódicas da ITV

EQUIPOS DE TRABALLO

Sinalización



Mantemento e 
comprobación dos equipos 
de traballo
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Mantemento

O apartado 5 do artigo 3 do R.D. 1215/1997, indica:
 
El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento 

adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas 

condiciones tales que satisfagan las disposiciones del segundo párrafo del apartado 1. Dicho 

mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su 

defecto, las características de estos equipos, sun condiciones de utilización y cualquier otras 

circunstancia normal o excepcional que pueda influír en su deterioro o desajuste.

Las operaciones de mentenimeinto, reparación o transformación de los equipos de trabajo 

cuya realización suponga un riesgos específico para los trabajadores sólo podrá ser 

encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

O empresario debe desenvolver as operacións de mantemento necesarias para garantir as 
condicións de seguridade dos equipos de traballo e se conserven as características 
previstas nos requisitos legais, en xeral, e os previstos no anexo I do R.D. 1215/1997, en 
particular

Estas operacións de mantemento estarán rexistradas e documentadas.

EQUIPOS DE TRABALLO



Comprobación dos equipos de traballo

O punto 2 do artigo 4 do R.D. 1215/1997, indica:

El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo 

sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones 

peligrosas estén sujetos a comprobaciones y, en caso, pruebas de carácter periódico, con objeto 

de asegurar el cumplimento de las disposiciones de seguridad y salud y de remediar a tiempo 

dichos deterioros.

Igualmente, se deberá realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez que se 

produzcan acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes de 

fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que pueda tener consecuencias perjudiciales 

para la seguridad.

Estas comprobacións serán principalmente as realizadas nas ITV segundo establece o 
artigo 6 do R.D. 2042/1994, do 14 de outubro, polo que se regula a Inspección Técnica 
de Vehículos.

EQUIPOS DE TRABALLO



Comprobación dos equipos de traballo

➢ O empresario está obrigado a someter a Inspección Técnica de Vehículos:

- Tractores agrícolas
- Máquinas autopropulsadas
- Remolques agrícolas
- Outros vehículos agrícolas especiais 

    (salvo motocultores e maquinaria equiparada)

➢ Frecuencia da ITV:

- Ata 8 anos: exento
- De 8 a 16 anos: bienal
- De máis de 16 anos: anual

EQUIPOS DE TRABALLO



Comprobación dos equipos de traballo

● Equipos de aplicación de produtos fitosanitarios

- Regulado por:
● R.D. 1702/2011, do 18 de noviembre
● Decreto 60/2014, do 15 de mayo

- Obxecto das inspeccións:
● Lograr un elevado nivel de protección da saúde humana e do medio ambiente.
● Asegurar unha plena eficacia da aplicación mediante o correcto funcionamento 

dos dispositivos e a boa execución das funcións do equipo.

- A inspección destes equipos prestará especial atención: (Anexo I do R.D. 1702/2011)
● Elementos de transmisión de potencia: é dicir, os seus elementos de protección
● Bomba
● Axitación
● Tanque de líquido
● Boquillas
● Outros.......

EQUIPOS DE TRABALLO



1. Segundo o artigo 3 do R.D. 1702/2011, considéranse obxecto de 
inspección:

a) Equipos móviles de aplicación de produtos fitosanitarios, inscritos en el 

ROMA y utilizados en la producción primaria, agrícola y forestal, así 

como los equipos utilizados en otros usos profesionales, y que 

corresponda a algunos de los siguientes géneros de máquinas:

- Pulverizadores hidráulicos (de barras o pistolas de pulverización)

- Pulverizadores hidroneumáticos

- Pulverizadores neumáticos

- Pulverizadores centrífugos

- Espolvoreadores

b) Equipos de aplicación montados a bordo de aeronaves

c) Equipos instalados en el interior de invernaderos u otros locales 

cerrados

2. Se excluyen del ámbito de aplicación de este Real decreto los 

pulverizadores de mochila, los pulverizadores de arrastre manual 

(carretilla) con depósito de hasta 100 litros, y otros equipos, móviles o 

estáticos , no contemplados anteriormente.

EQUIPOS DE TRABALLO



¿Onde se realiza a inspección?

  Nas Estacións de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios (ITEAF) 
autorizadas pola comunidade autónoma (públicas ou privadas)

Periodicidade:
- Equipos novos adquiridos despois da entrada en vigor do Real decreto, deberá 
inspeccionarse, polo menos, 1 vez dentro do prazo dos 5 primeiros anos.

- Xeral: os equipos inspeccionaranse polo menos 1 vez con anterioridade ao 26 de 
novembro de 2016

- Inspeccións posteriores: 
 En xeral: máximo cada 5 anos
 Titulares de empresas de servizos de traballos agrarios, ATRIAS (Agrupacións para 

Tratamentos Integradas na Agricultura), ADS (Asociacións de Defensa Sanitaria) e 
outras asociacións similares: máximo de 3 anos

- A partir do ano 2020: cada 3 anos todos os equipos
                                                                             

EQUIPOS DE TRABALLO



Resultados da inspección

Favorable:
A ITEAF proporcionará ao titular do equipo, por cada equipo inspeccionado:

✔ Un Certificado e un boletín de inspección que terá validez en todo o territorio 
nacional

✔ Distintivo autoadhesivo que se colocará nun lugar ben visible do equipo.
Neste distintivo indicarase:

- Ano límite no que se debe pasar a próxima inspección
-  Identificación da ITEAF que realizou a inspección
- Número indicativo da inspección                                             

Non favorable:
- Supón a imposibilidade de empregar o equipo
- A ITEAF emitirá un certificado no que se indicarán os defectos atopados e o prazo 
máximo para realizar a nova inspección na mesma ITEAF.

EQUIPOS DE TRABALLO



Modificacións e reformas
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Modificacións e reformas

É habitual que nos tractores agrícolas o empresario realice reformas de importancia. Como 
poden ser:

- Cambiar o enganche
- Equipalos  con equipos de traballo tales como unha pala cargadora dianteira ou traseira
- Instalar unha estrutura de protección non incluída na homologación tipo
- Outras

 

EQUIPOS DE TRABALLO



Modificacións e reformas

Segundo o R.D. 866/2010, do 8 de xullo, polo que se regula a tramitación das reformas de 
vehículos

Enténdese por reforma de vehículo toda modificación, substitución, actuación, incorporación 

ou supresión efectuada nun vehículo despois da súa matriculación e en remolques lixeiros 

despois de ser autorizados á circular que ou ben cambian algunha das características dos 

vehículos, ou é susceptible de alterar os requisitos regulamentariamente aplicables contidos 

no R.D. 2028/1986, de 6 de xuño. Este termo inclúe calquera actuación que implique algunha 
modificación dos datos que figuran na tarxeta da ITV dos vehículos. 

Polo tanto, para garantir as condicións de seguridade e saúde terase en conta:

● A modificación deberá estar permitida polo fabricante e no caso de que se monte un 
equipo de traballo deberá instalarse de acordo coas instrucións do fabricante.

● Si se monta un equipo de traballo (Exemplo: pala cargadora) o equipo deberá cumprir a 
lexislación vixente en materia de seguridade e en particular o disposto no R.D. 1644/2008, 
sobre comercialización y puesta en servizo de las máquinas.

● Dispoñer da autorización da Tarxeta de Inspección Técnica, segundo corresponda.

EQUIPOS DE TRABALLO



Outros aspectos a ter en 
conta nos equipos de 
traballo
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Advertencia e sinalización

Punto 13 do apartado primeiro do anexo I do Real decreto 1215/1997:

El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para 

garantizar la seguridad de los trabajadores.
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Dispositivos de loita contra incendios

Punto 2.1.f do anexo I do Real decreto 1215/1997:

Los equipos de trabajo móviles automotores cuyo 

desplazamiento pueda ocasionar riesgo para los trabajadores 

deberán reunir las siguientes condiciones: 

- Si entrañan riesgo de incendio, por ellos mismos o 

debido a sus remolques o cargas, que puedan poner en 

peligro a los trabajadores, deberán contar con dispositivos 
apropiados de lucha contra incendios, excepto cuando el 

lugar de utilización este equipado con ellos en puntos 

suficientemente cercanos.
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Manuais de instrucións de uso

Artigo 5.2.c do Real decreto 1215/1997:

La documentación informativa facilitada por el fabricante 

estará a disposición de los trabajadores.

Os manuais de instrucións de uso dos equipos de 
traballo conteñen a información para permitir a súa 
correcta instalación, manexo e operacións de 
mantemento con seguridade, proporcionando unha 
información adecuada das condicións e forma correcta 
da súa utilización polos traballadores
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EQUIPOS DE TRABALLO

Uso dos equipos de traballo

Punto 3 do apartado primeiro do anexo II do R.D. 1215/1997:

Los equipos de trabajo no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones 

contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección 

previstos para la realización de la operación de que se trate.

Los equipos de trabajo sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no 

consideradas por el fabricante si previamente se ha realizado unha evaluación de riesgos que ello 

conllevaría y se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación y control.
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Formación e información dos traballadores

Artículo 5 do R.D. 1215/1997:

O empresario debe asegurar que os traballadores reciben toda a información e formación 
necesario sobre os riscos debidos a utilización dos equipos de traballo e as medidas de 
prevención e protección que se deben adoptar.
A información debe incluír indicacións respecto as condicións e forma correcta de manexo dos 
equipos de traballo (tractor, etc), tendo en conta as instrucións do fabricante, así como as 
situacións e formas de utilización anormais e perigosas que poidan preverse.



MOITAS GRAZAS
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