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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
11678 Reial decret 1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització i registre de la 

maquinària agrícola.

La maquinària agrícola constitueix un mitjà de producció que s’ha fet imprescindible en 
l’activitat agrària, i en molts casos la rendibilitat de les explotacions depèn del bon ús dels 
equips mecànics.

En una agricultura respectuosa amb el medi ambient és necessari utilitzar màquines 
en el disseny i fabricació de les quals s’hagin tingut en compte una sèrie de requisits 
mínims, sense oblidar el seu equipament amb una sèrie de dispositius que minimitzin el 
risc d’accident per als usuaris i la resta de població.

Amb aquests fins, estan en vigor una sèrie de disposicions de diferent rang que amb 
caràcter general regulen els diferents equips que intervenen en la mecanització agrària.

Quant a la seguretat viària, el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 
2822/1998, de 20 de desembre, estableix les definicions i categories dels vehicles, entre 
els quals s’inclouen els especials agrícoles, i regula el procediment per matricular-los, que 
exigeix la inscripció prèvia en el Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA), regulat 
mitjançant l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 28 de maig de 1987, 
sobre inscripció de màquines agrícoles en els registres oficials.

En aquest mateix sentit, el Reial decret 2140/1985, de 9 d’octubre, pel qual es dicten 
normes d’homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs i semiremolcs, així com 
parts i peces dels vehicles esmentats, determina a l’article primer que l’homologació de 
tipus dels tractors de rodes i els seus remolcs ha de ser sense perjudici de les competències 
de l’extint Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, avui Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí, pel que fa a l’homologació de bastidors, cabines i altres dispositius de 
seguretat, així com de les potències i prestacions de funcionament i operacions 
agrícoles.

Quant a la caracterització dels tractors i altra maquinària automotriu, es considera 
necessari derogar l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, de 14 de febrer de 1964, per la qual 
s’estableix el procediment d’homologació de la potència dels tractors agrícoles, i adoptar els 
mateixos criteris que la normativa comunitària per fixar de manera inequívoca aquest 
paràmetre important, d’acord amb el Reial decret 2028/1986, de 6 de juny, i les seves 
modificacions posteriors, pel qual es dicten normes per a l’aplicació de determinades 
directives de la CEE, relatives a l’homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs i 
semiremolcs, així com de parts i peces dels vehicles esmentats, que transposa al dret intern 
espanyol la Directiva 2000/25/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 
2000, relativa a les mesures que s’han d’adoptar contra les emissions de gasos contaminants 
i de partícules contaminants procedents de motors destinats a propulsar tractors agrícoles o 
forestals, i per la qual es modifica la Directiva 74/150/CEE del Consell.

Així mateix, per a la resta de maquinària automotriu, en la determinació de la potència 
s’adopten els criteris del Reial decret 2028/1986, de 6 de juny, i les seves modificacions 
posteriors, que transposa el que dicta la Directiva 97/68/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 16 de desembre de 1997, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
estats membres sobre mesures contra l’emissió de gasos i partícules contaminants 
procedents dels motors de combustió interna que s’instal·lin en les màquines mòbils no de 
carretera, i les seves modificacions posteriors.

Atenent la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, que estableix un 
procediment de revisions periòdiques del funcionament dels mitjans de defensa fitosanitaris, 
seria necessari disposar d’un registre dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris. És 
per això que convé ampliar a aquests equips la inscripció en el ROMA.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 170  Dimecres 15 de juliol de 2009  Secc. I. Pàg. 2

En aquest mateix sentit, en el Pla de mesures urgents de l’Estratègia Espanyola de 
Canvi Climàtic i Energia Neta, aprovat en Consell de Ministres el 2007, es va proposar la 
mesura de la reducció de fertilitzants nitrogenats, que inclou la inspecció dels equips de 
distribució d’adobs sòlids, per la qual cosa també és convenient ampliar a aquests equips 
l’obligació que s’inscriguin en el ROMA.

Tot això obliga a actualitzar les disposicions vigents sobre inscripció de maquinària 
agrícola en els registres oficials.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultats les comunitats 
autònomes i els sectors afectats.

Aquest Reial decret ha estat sotmès al procediment d’informació en matèria de normes 
i reglamentacions tècniques, que preveu el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, pel qual 
es regula l’emissió d’informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques i 
reglaments relatius als serveis de la societat de la informació, que preveu la Directiva 
98/34/CE del Parlament Europeu i del Consell de 22 de juny de 1998, per la qual s’estableix 
un procediment d’informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra d’Administracions Públiques i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 19 de juny de 2009,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i fins.

1. Constitueix l’objecte del present Reial decret l’establiment de la normativa per 
caracteritzar la maquinària agrícola, especialment quant a l’acreditació de la seva potència 
i a l’equipament de dispositius de seguretat, així com per regular les condicions bàsiques 
per a la inscripció d’aquesta maquinària en els registres oficials de maquinària agrícola de 
les comunitats autònomes.

2. Constitueixen fins d’aquest Reial decret:

a) Caracteritzar els tractors agrícoles, motocultors, camions agrícoles, altra maquinària 
agrícola automotriu, la maquinària agrícola remolcada i remolcs, tal com es defineixen en 
el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 20 de desembre, 
així com les màquines suspeses acoblables a vehicle tractor, utilitzats en l’activitat agrària, 
amb una especial atenció a les prestacions de funcionament i condicions de seguretat.

b) Establir una norma que coordini la inscripció de la maquinària agrícola en els 
registres oficials de maquinària agrícola, d’ara endavant ROMA, dels òrgans competents 
de les diferents comunitats autònomes, i d’acord amb el Reial decret 2140/1985, de 9 
d’octubre, pel qual es dicten normes d’homologació de tipus de vehicles automòbils, 
remolcs i semiremolcs, així com parts i peces dels vehicles esmentats i amb el Reglament 
general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 20 de desembre.

c) Constituir una base de dades actualitzada del parc de maquinària agrícola que 
permeti l’elaboració de polítiques de mecanització agrària i establir procediments per al 
control de determinades màquines.

d) Facilitar l’accés a la informació sobre les característiques de la maquinària 
agrícola.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret és aplicable a tots els tractors agrícoles, motocultors, camions 
agrícoles, altra maquinària agrícola automotriu, a la maquinària agrícola remolcada i 
remolcs, tal com es defineixen en el Reial decret 2822/1998, de 20 de desembre, així com 
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les màquines suspeses acoblables a vehicle tractor. Tots han d’estar dedicats a l’activitat 
agrària, en el marc d’una explotació agrària.

2. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret les màquines classificades 
o definides en la seva targeta d’inspecció tècnica de vehicles (ITV) com a maquinària 
d’obres i serveis, així com les màquines i equips utilitzats en la indústria agroalimentària.

CAPÍTOL II

Caracterització de la maquinària

Article 3. Potència.

1. Les empreses responsables de la comercialització a Espanya de tractors i altres 
màquines agrícoles equipades amb motor han d’acreditar la potència d’inscripció d’aquests 
vehicles.

2. Es considera potència d’inscripció la potència nominal del motor en kW segons 
especifiquen la Directiva 2000/25/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig 
de 2000, relativa a les mesures que s’han d’adoptar contra les emissions de gasos 
contaminants i de partícules contaminants procedents de motors destinats a propulsar 
tractors agrícoles o forestals, i per la qual es modifica la Directiva 74/150/CEE del Consell, 
en el cas de tractors, i la Directiva 97/68/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de 
desembre de 1997, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre 
mesures contra l’emissió de gasos i partícules contaminants procedents dels motors de 
combustió interna que s’instal·lin en les màquines mòbils no de carretera, i les seves 
modificacions, per a la resta de màquines automotrius, transposades al dret intern espanyol 
pel Reial decret 2028/1986, de 6 de juny, i les seves modificacions posteriors, pel qual es 
dicten normes per a l’aplicació de determinades directives de la CEE, relatives a 
l’homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs i semiremolcs, així com de parts i 
peces dels vehicles esmentats.

3. La potència d’inscripció, indicada a l’apartat anterior, també es pot expressar en 
cavalls de vapor (CV) indicant-la entre parèntesis a continuació de la seva expressió en 
kW.

Article 4. Acreditació de la potència.

1. La potència d’inscripció s’ha d’acreditar amb la targeta ITV, el model de la qual 
s’inclou en els annexos corresponents del Reial decret 2140/1985, de 9 d’octubre.

2. En els tractors de cadenes o en els casos en què la targeta ITV no reflecteixi 
aquest paràmetre, el fabricant o l’importador de la màquina ha de remetre a la Direcció 
General de Recursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i 
Marí (MARM), l’informe d’assaig que disposa el Reial decret 2028/1986, de 6 de juny.

Article 5. Informació i publicitat.

En tota la documentació, informació o publicitat del tractor o màquina automotriu hi ha 
de figurar la potència d’inscripció, en caràcters i lloc ostensible, almenys, com els utilitzats 
per expressar altres potències.

Article 6. Condicions de seguretat.

Amb l’objecte de minimitzar els riscos tant per als usuaris com per a la circulació viària, 
tota la maquinària inclosa en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret ha de complir uns 
requisits mínims de seguretat, indicats a continuació:

a) En el cas dels tractors, han de complir el Reial decret 2028/1986, de 6 de juny, i 
les seves modificacions posteriors, que transposa al dret intern espanyol la Directiva 
2003/37/CE, del Parlament Europeu i del Consell de 26 de maig de 2003, relativa a 
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l’homologació dels tractors agrícoles o forestals, dels seus remolcs i de la seva maquinària 
intercanviable remolcada, així com dels sistemes, components i unitats tècniques dels 
vehicles esmentats, i per la qual es deroga la Directiva 74/150/CEE, o qualsevol altra 
legislació que els sigui aplicable.

b) Per a la resta de màquines agrícoles no previstes en la Directiva anterior, han de 
complir el Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions 
aplicables de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels estats membres sobre màquines.

Article 7. Estructures de seguretat en cas de bolcada.

1. Els tractors de més de 600 kg de massa en buit i en ordre de marxa estan obligats 
a estar equipats amb un bastidor o cabina oficialment homologats per reduir els danys al 
conductor en cas de bolcada, d’acord amb la Directiva 2003/37/CE, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 26 de maig de 2003.

2. L’equipament d’aquestes estructures de seguretat s’ha de fer d’acord amb la 
legislació vigent, i en tot cas amb l’Ordre del Ministeri d’Agricultura de 27 de juliol de 1979, 
per la qual es regula, tècnicament, l’equipament dels tractors agrícoles amb bastidors o 
cabines oficialment homologades. La classificació general dels tractors agrícoles als 
efectes de la seva obligatorietat d’equipament amb estructures de protecció homologades, 
amb indicació dels codis d’assaig que apliquen a cada classe i les dates inicials 
d’obligatorietat de dur equipades les estructures esmentades per a cada classe de tractor, 
figuren a l’annex I.

Article 8. Estació de Mecànica Agrícola (EMA).

Per a la caracterització i classificació de la maquinària agrícola, inclosa en l’àmbit 
d’aplicació d’aquest Reial decret, la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders 
ha de comptar amb el suport tècnic de l’EMA, laboratori oficial reconegut per l’Organització 
per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), per a la realització dels assajos 
dels codis OCDE dels tractors agrícoles.

CAPÍTOL III

Registres oficials de maquinària agrícola

Article 9. Estructura dels registres oficials de maquinària agrícola.

A fi de conèixer el parc de maquinària agrícola existent en una zona geogràfica 
determinada i comprovar que les màquines utilitzades compleixen la normativa legal vigent, 
així com per constatar el compliment dels requisits exigibles a les màquines oficialment 
subvencionades, els registres oficials de maquinària agrícola (ROMA) de les comunitats 
autònomes han de tenir, com a mínim, la informació següent:

a) Identificació i característiques dels titulars de les màquines.
b) Identificació, tipologia i característiques de la maquinària.
c) Localitat on radica la part principal de l’explotació.

Article 10. Màquines d’inscripció obligatòria.

1. S’han d’inscriure en els registres oficials de maquinària agrícola totes les màquines 
que s’hagin d’utilitzar en l’activitat agrària (agrícola, ramadera o forestal), que compleixin 
la seva corresponent normativa legal, i que pertanyin a un dels grups indicats a l’annex II.

2. La Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders ha d’autoritzar prèviament 
la inscripció dels tractors pertanyents a un model determinat, i expressar-ne, com a mínim, 
la marca, tipus i contrasenya d’homologació. Excepcionalment, quan un tractor correspongui 
a un model la inscripció del qual no estigui autoritzada, el seu titular ha de sol·licitar a la 
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Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders l’autorització esmentada per a aquesta 
unitat en particular.

3. Per a la inscripció de tractors és requisit previ que la unitat estigui equipada amb la 
corresponent estructura de seguretat en cas de bolcada, degudament autoritzada per la Direcció 
General de Recursos Agrícoles i Ramaders per a cada model de tractor, i ha d’expressar per a 
l’estructura esmentada la seva marca, model i la contrasenya o número d’homologació.

4. La resta de màquines ha d’acreditar que compleix els requisits de seguretat que 
estableix l’article 6.

Article 11. Inscripció de les màquines.

1. La inscripció d’una màquina en el ROMA s’ha de fer de manera obligatòria, a 
instàncies del seu titular, quan es doni una de les situacions següents:

a) Incorporació de maquinària nova a l’activitat agrària.
b) Incorporació de maquinària usada procedent d’altres països.
c) Incorporació al sector agrari, procedent dels sectors d’obres i serveis.
d) Canvi de titularitat (transferència, herències, etc.), sense modificació del seu ús o destí.
e) Alta de màquines en ús, que no estaven obligades a estar inscrites en el ROMA en 

l’anterior legislació.
f) Altres motius.

2. La inscripció de les màquines previstes a l’annex II s’ha de fer en un dels registres 
oficials de maquinària agrícola de la comunitat autònoma on radiqui la part principal de 
l’explotació. En el cas de les empreses de serveis, on radiqui el domicili social de 
l’empresa.

3. La baixa d’una màquina en el ROMA s’ha de fer de manera obligatòria, a instàncies 
del seu titular, quan es doni alguna de les situacions següents:

a) Pas a altres sectors (obres o serveis) procedent de l’agrari.
b) Desballestament, ferralla o inutilitat de la màquina.
c) Canvi de titularitat (transferència, herència, etc.) sense modificar-ne l’ús o destí.
d) Pas a vehicle històric.
e) Baixa temporal, inclòs el lliurament a empresa comercialitzadora de maquinària.
f) Altres motius.

4. Els titulars de les màquines assenyalades anteriorment han de procedir a inscriure-
les en el Registre corresponent, sempre que compleixin alguna de les característiques 
següents:

a) Persones físiques titulars d’una explotació agrària.
b) Persones jurídiques que duguin a terme una activitat agrària.
c) Persones físiques o jurídiques que duguin a terme la prestació de serveis agraris, 

sempre que estiguin inscrites en els corresponents registres o censos oficials.
d) Cooperatives agràries, en les seves diferents modalitats, societats agràries de 

transformació i altres agrupacions agràries inscrites en els corresponents registres oficials.
e) Organismes oficials i centres de formació agrària, quan utilitzin les màquines en 

tasques específiques de mecanització agrària.

5. En els casos d’utilitzadors o arrendataris de màquines agrícoles, pertanyents a 
algun dels titulars anteriors, que en disposen mitjançant contracte de lísing, rènting o altres, 
la inscripció ha de ser a nom de l’arrendatari, amb una anotació en què s’indiqui aquesta 
situació i el nom o raó social de l’entitat financera.

Article 12. Documentació mínima per a la inscripció en el ROMA.

1. El titular de la màquina, per a la inscripció de la maquinària agrícola en el ROMA, 
ha de presentar la documentació següent:

a) DNI o NIF del titular o arrendatari de la màquina.
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b) Targeta d’inspecció tècnica de vehicles (ITV).
En el cas de tractors, motocultors, camions agrícoles i altres màquines automotrius 

que no tinguin la corresponent targeta ITV, s’ha de substituir pel certificat de característiques 
tècniques d’acord amb el model indicat a l’annex III, expedit pel fabricant o el seu 
representant legal.

En les màquines arrossegades i suspeses, exemptes de disposar de la targeta ITV, 
s’ha de substituir pel certificat de característiques tècniques per a aquest tipus de màquines, 
segons el model indicat a l’annex IV, expedit pel fabricant o el seu representant legal.

c) Per a totes les màquines, excepte tractors de rodes, declaració de conformitat CE 
d’acord amb el Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, que preveu el que dicta la 
Directiva 98/37/CE, de seguretat en les màquines.

d) Factura de compra o contracte de compravenda, lísing, rènting, etc. En qualsevol 
d’aquests s’hi ha d’especificar clarament la denominació comercial (marca i model) de la 
màquina, que ha de coincidir amb les dades indicades en la targeta ITV o en el certificat 
de característiques tècniques.

e) Document acreditatiu de la seva baixa en el ROMA en els casos de canvi de 
titularitat [situació d) de l’article 11.1].

f) Acreditació que el titular de la màquina compleix alguna de les característiques 
indicades a l’article 11.4.

g) Qualsevol altre document que estableixi la comunitat autònoma.

Una vegada inscrita la màquina, el ROMA ha d’expedir el corresponent certificat 
d’inscripció, en què consti el seu número d’inscripció en el Registre.

2. Per donar de baixa la inscripció en el ROMA, el titular ha de presentar la 
documentació següent:

a) DNI o NIF del titular o arrendatari de la màquina.
b) Certificat d’inscripció que es va lliurar com a justificant de l’alta en el ROMA.
c) Qualsevol altre document que estableixi la comunitat autònoma.

3. El ROMA ha d’expedir el corresponent certificat, tant per a la seva inscripció en el 
registre com per a la seva baixa, en què consti el seu número d’inscripció.

4. Les dades d’inscripció o de baixa en el ROMA s’han d’enviar, mitjançant transmissió 
telemàtica, a la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders i al Registre de Vehicles de 
la Direcció General de Trànsit, en un format únic acordat amb les comunitats autònomes.

Article 13. Coordinació dels registres.

1. Amb l’objectiu de coordinar una informació puntual i conjunta de l’Administració 
General de l’Estat, els òrgans responsables dels registres de maquinària de les comunitats 
autònomes han de remetre mensualment a la Direcció General de Recursos Agrícoles i 
Ramaders les dades d’altes i baixes de les inscripcions realitzades en cada Registre.

2. De la mateixa manera, i a fi de disposar d’un cens actualitzat de la maquinària 
existent, anualment han de remetre a la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders 
un quadre resum que permeti conèixer i avaluar els recursos mecànics disponibles en 
l’activitat agrària del seu àmbit geogràfic.

3. La Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders ha de caracteritzar, 
classificar i codificar tots els models de màquines per facilitar-ne la inscripció i processament 
informàtic.

4. La relació dels models de tractors autoritzats i classificats, amb el seu codi 
corresponent, així com de les seves estructures de protecció, s’ha de difondre a través de 
la pàgina web del MARM (http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/maquinariaagricola/
intro_consultas.htm).

Article 14. Publicitat de la informació recollida en el Registre.

Anualment, el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de publicar una memòria 
amb les inscripcions fetes en el ROMA, i mensualment i trimestralment s’ha d’elaborar una 
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memòria prèvia amb les inscripcions esmentades, que s’han de difondre, així mateix, a 
través de la seva pàgina web.

En la memòria anual s’han d’identificar les màquines la inscripció de les quals en el 
ROMA no hagi superat els tres mesos, que han de ser excloses de la memòria esmentada.

Disposició addicional única. Telematització de registres.

El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de col·laborar amb les comunitats 
autònomes per promoure la implantació de procediments electrònics d’inscripció o de 
baixa en els registres oficials de maquinària agrícola i l’intercanvi de dades per mitjans 
electrònics, d’acord amb el que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics.

Disposició transitòria única. Inscripció de màquines ja en ús.

S’estableix un termini màxim de dos anys a partir de la publicació d’aquest Reial decret per 
a la inscripció en el ROMA de les màquines que preveuen les lletres h) i i) de l’annex II, no 
inscrites abans. Quan no es disposi del certificat de característiques, es pot substituir per una 
declaració signada pel titular de la màquina, en la qual es reflecteixin les seves dades 
identificatives, marca i model, número de bastidor i les principals característiques tècniques.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 14 de febrer 
de 1964, per la qual s’estableix el procediment d’homologació de la potència dels tractors 
agrícoles i l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 28 de maig de 1987, 
sobre inscripció de màquines agrícoles en els registres oficials.

Disposició final primera. Títol competencial.

Els capítols I i III del present Reial decret es dicten a l’empara del que disposa l’article 
149.1.13a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en 
matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica; el capítol II 
es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.21a de la Constitució espanyola, que atribueix 
a l’Estat la competència exclusiva en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor.

Disposició final segona. Identificació individual d’equips.

En els equips que no tinguin número de bastidor, s’ha d’encunyar o gravar de manera 
indeleble en el xassís el número per a la seva identificació individual.

Disposició final tercera. Modificació de l’Ordre de 27 de juliol de 1979. Homologació de 
bastidors i cabines.

Es modifica l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, de 27 de juliol de 1979, per la qual es regula 
tècnicament l’equipament dels tractors agrícoles amb bastidors o cabines oficialment 
homologades, i se substitueix l’annex I pel que figura com a annex I del present Reial decret.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Ambaixada d’Espanya a Singapur, 19 de juny de 2009.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí,

ELENA ESPINOSA MANGANA



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 170  Dimecres 15 de juliol de 2009  Secc. I. Pàg. 8

ANNEX I

Classificació general dels tractors agrícoles als efectes de la seva obligatorietat 
d’equipament amb estructures de protecció homologades

Grups i subgrups de tractors Codis d’assaig preferents Dates inicials d’obligatorietat

De rodes
Típics:
1.1 Lleugers. Directives CEE 79/622, 82/953, 88/413, 1999/40 i 2006/96. 

OCDE Codi 4.
11 de desembre de 1984.

1.2 Mitjans. Directives CEE 77/536, 89/680, 1999/55 i 2006/96.
Directives CEE 79/622, 82/953, 88/413, 1999/40 i 2006/96.

11 de desembre de 1980.

1.3 Pesants. Directives CEE 79/622, 82/953, 88/413, 1999/40 i 2006/96.OCDE 
Codi 4.

11 de desembre de 1982.

Articulats (no estrets):
2.1 Lleugers. Directives CEE 79/622, 82/953, 88/413, 1999/40 i 2006/96. 

OCDE Codi 4.
11 de desembre de 1984.

2.2 Mitjans. Directives CEE 77/536, 89/680, 1999/55 i 2006/96.
Directives CEE 79/622, 82/953, 88/413, 1999/40 i 2006/96. 

OCDE Codis 3 i 4.

11 de desembre de 1980.

2.3 Pesants. Directives CEE 79/622, 82/953, 88/413, 1999/40 i 2006/96. 
OCDE Codi 4.

11 de desembre de 1982.

Estrets. S’inclouen en aquest grup els de via mínima de l’eix de rodes motrius inferior a 1.150 mm:
3.1 Lleugers rígids. Directives CEE 86/298, 89/682, 2000/19, 2005/67 i 2006/96.

Directives CEE 87/402, 89/681, 2000/22, 2005/67 i 2006/96. 
OCDE Codis 6 i 7.

1 de juliol de 1992 per a 
nous tipus.

1 de juliol de 1993 per a 
noves matriculacions.

3.2 Mitjans rígids. Directives CEE 86/298, 89/682, 2000/19, 2005/67 i 2006/96.
Directives CEE 87/402, 89/681, 2000/22, 2005/67 i 2006/96. 

OCDE Codis 6 i 7.

1 de juliol de 1992 per a 
nous tipus.

1 de juliol de 1993 per a 
noves matriculacions.

3.3 Lleugers articulats. Directives CEE 86/298, 89/682, 2000/19, 2005/67 i 2006/96.
Directives CEE 87/402, 89/681, 2000/22, 2005/67 i 2006/96. 

OCDE Codis 6 i 7.

1 de juliol de 1992 per a 
nous tipus.

1 de juliol de 1993 per a 
noves matriculacions.

3.4 Mitjans articulats. Directives CEE 86/298, 89/682, 2000/19, 2005/67 i 2006/96.
Directives CEE 87/402, 89/681, 2000/22, 2005/67 i 2006/96. 

OCDE Codis 6 i 7.

1 de juliol de 1992 per a 
nous tipus.

1 de juliol de 1993 per a 
noves matriculacions.

Forestals i arrossegadors forestals:
4.0 Extralleugers. Codi(s) i data a determinar.
4.1 Lleugers. Directives CEE 79/622, 82/953, 88/413, 1999/40 i 2006/96. OCDE 

Codi 4 i Norma ISO 8082:2003.
11 de desembre de 1984.

4.2 Mitjans. Directives CEE 77/536, 89/680, 1999/55 i 2006/96.
Directives CEE 79/622, 82/953, 88/413, 1999/40 i 2006/96.
OCDE Codi 4 i Norma ISO 8082:2003.

11 de desembre de 1980.

4.3 Pesants. Directives CEE 79/622, 82/953, 88/413, 1999/40 i 2006/96. OCDE 
Codi 4 i Norma ISO 8082:2003.

11 de desembre de 1982.

Camallargs. S’inclouen en aquest grup els d’alçària lliure màxima superior a 1.000 mm:

5. Codi(s) i data a determinar.

Portadors i altres d’estructura especial no preclassificats.
X. Incorporables a algun dels subgrups anteriors. Les dels subgrups 

corresponents.
9. No incorporables. Exempts d’obligatorietat.
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Grups i subgrups de tractors Codis d’assaig preferents Dates inicials d’obligatorietat

De cadenes
Típics:

6.1 Lleugers. OCDE Codi 8.
Normes UNE-EN 13510:2000; ISO 8082:2003; ISO 

3471:1994+Mod1:1997.

1 de gener de 2011.

6.2 Mitjans. OCDE Codi 8.
Normes UNE-EN 13510:2000; ISO 8082:2003; ISO 

3471:994+Mod1:1997.

11 de desembre de 1983.

6.3 Pesants. OCDE Codi 8.
Normes UNE-EN 13510:2000; ISO 8082:2003; ISO 

3471:994+Mod1:1997.

11 de desembre de 1982.

De pantans i altres d’estructura especial no preclassificats:
X. Incorporables a algun dels subgrups anteriors. Les dels subgrups 

corresponents.
9. No incorporables. Exempts d’obligatorietat.

En el grup 0 queden classificats, tret dels 4.0, tots els restants tractors extralleugers 
–que queden exempts d’obligatorietat d’equipament amb estructura de protecció 
homologada, per a la seva inscripció– sigui quin sigui el seu sistema de rodatge i tipus de 
disseny.

NOTES ACLARIDORES

1. Sobre la massa dels tractors.–Als efectes del quadre anterior, es consideren 
tractors extralleugers, d’acord amb l’article 7 d’aquest Reial decret, els de massa inferior a 
600 kg; lleugers, els de massa de 600 kg a 1.500 kg; mitjans, els de massa de 1.500 kg a 
6.000 kg, i pesants, els de massa igual o superior a 6.000 kg.

Si no, la massa determinant de la classificació d’un tractor és la que tingui quan estigui 
amb tots els seus dipòsits plens i amb l’equip de la versió o opció de massa més gran però 
sense llastat ni equips discrecionals, sense conductor i desproveït de bastidor o cabina.

2. Sobre els codis d’assaig aplicables.–A més dels efectuats amb subjecció als codis 
preferents esmentats en el quadre anterior, l’Estació de Mecànica Agrícola pot realitzar o 
acceptar altres assajos d’estructures de protecció executats conforme a altres codis, 
sempre que aquests siguin de formulació o acceptació internacional i resultin, per als 
tractors dels subgrups corresponents, tècnicament equivalents o més estrictes que els que 
s’especifiquen en el quadre esmentat.

ANNEX II

Grups de màquines d’inscripció obligatòria en el Registre oficial de maquinària 
agrícola

a) Tractors agrícoles i forestals de qualsevol tipus i categoria.
b) Motocultors.
c) Camions agrícoles.
d) Màquines automotrius de qualsevol tipus, potència i pes.
e) Màquines arrossegades de més de 750 kg de massa màxima amb càrrega 

admissible del vehicle en circulació (MMA).
f) Remolcs agrícoles.
g) Cisternes per al transport i distribució de líquids.
h) Equips de tractaments fitosanitaris arrossegats o suspesos, de qualsevol capacitat 

o pes.
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i) Equips de distribució de fertilitzants arrossegats o suspesos, de qualsevol capacitat 
o pes.

j) Les màquines no incloses en alguns dels apartats anteriors per a l’adquisició de les 
quals s’hagi concedit un crèdit o una subvenció oficial.

k) Les màquines no previstes abans i que determinin les comunitats autònomes.
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ANNEX III 
 

Certificat de característiques tècniques per a tractors i màquines agrícoles equipades 
amb motor 

 
 

 
Data 
Nom i signatura 
Càrrec  

Logotip de l'empresa 

Empresa fabricant 

Representant legal a Espanya 

  

Marca 

Model 

Contrasenya d'homologació 

Gènere de la màquina (norma UNE 68051) 

Número de bastidor 

UE  Procedència 
(marqueu el que correspongui) Importat  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Massa en buit i en ordre de marxa (kg) 

Massa màxima en càrrega admissible (MMA) (kg) 

Alçària total (cm) 

Amplada total (cm) 

Longitud total (cm) 

Cilindrada (cm3) Nombre de cilindres ……………. 

Potència nominal del motor en kW (CV) 

Potència fiscal (CVF) 

ESTRUCTURA DE PROTECCIÓ (en cas de tractors agrícoles) 

Bastidor   Tipus d'estructura 
(marqueu el que correspongui) Cabina  

Marca Model 

Número d'homologació 

Número identificatiu 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 170  Dimecres 15 de juliol de 2009  Secc. I. Pàg. 12
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ANNEX IV 
 

Certificat de característiques tècniques per a màquines agrícoles arrossegades i suspeses. 
Inspeccions tècniques periòdiques 

 

Logotip de l'empresa 

Empresa fabricant 
Representant legal a Espanya 
  
Marca 
Model 
Gènere de la màquina (norma UNE 68051) 
Número de bastidor 

UE  Procedència 
(marqueu el que correspongui) Importat  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Suspesa  Acoblament 
(marqueu el que correspongui Arrossegada  

Massa en buit i en ordre de marxa (kg) 
Massa màxima en càrrega admissible (MMA) (kg) 
Alçària total (cm) 
Amplada total (cm) 
Longitud total (cm) 

 

Data       Nom i signatura 
 

Càrrec 
 
 

(revers) 
INSPECCIONS TÈCNIQUES PERIÒDIQUES 
Data d'inspecció: 
Valedora fins a/per: 
Informe d'inspecció 
 
 
Signatura 

Segell 

Data d'inspecció: 
Valedora fins a/per: 
Informe d'inspecció 
 
 
Signatura 

Segell 

Data d'inspecció: 
Valedora fins a/per: 
Informe d'inspecció 
 
 
Signatura 

Segell 
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