BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 45

I.

Dimecres 22 de febrer de 2012

Secc. I. Pàg. 1

DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
2586

Reial decret 346/2012, de 10 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret
1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització i registre de la maquinària
agrícola.

El Reial decret 1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització i registre de la
maquinària agrícola, va establir la normativa per acreditar la potència i l’equipament dels
dispositius de seguretat, així com per regular les condicions bàsiques per a la inscripció
d’aquestes màquines en els registres oficials de maquinària agrícola (ROMA) de les
comunitats autònomes.
Pel que fa a la potència dels tractors i altra maquinària automotriu, a l’article 3 es va
regular el mètode per establir la potència d’inscripció d’aquestes màquines en el ROMA.
Amb posterioritat a la publicació del Reial decret estan apareixent al mercat nombrosos
tractors els motors dels quals disposen d’un sistema de gestió de la potència que semblen
donar lloc a més d’una corba de potència en el mateix tractor. Però considerant que no
tots els motors tenen algun d’aquests sistemes de gestió i que a més no actuen de forma
continuada, és necessari especificar que la potència d’inscripció és la del motor amb el
sistema de gestió desactivat, cosa que comporta la modificació de l’article 3 del Reial
decret 1013/2009, de 19 de juny. No obstant això, es permet donar aquesta informació
complementària per millorar la informació disponible sobre els tractors i altres màquines
automotrius.
Respecte a les condicions de seguretat de les màquines, a l’article 6 del Reial decret
1013/2009, de 19 de juny, referit a aquesta matèria se cita el Reial decret 1435/1992, de
27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell
89/392/CEE relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre
màquines. L’esmentat Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, ha estat derogat i s’ha
substituït pel Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes
per a la comercialització i posada en servei de les màquines.
En conseqüència, es considera convenient modificar l’esmentat article 6 del Reial
decret 1013/2009, de 19 de juny, per adequar a la normativa actual els requisits de
seguretat de les màquines, no incloses a la Directiva 2003/37/CE, del Parlament Europeu
i del Consell, de 26 de maig de 2003, relativa a 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, les quals han de complir el que estableix el Reial decret
1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen normes per a la comercialització i
posada en servei de les màquines i les seves modificacions posteriors.
D’altra banda, a fi de disposar d’un cens d’aquests equips de maquinària agrícola i
amb l’objectiu de programar i regular el seu control, en el Reial decret 1013/2009, de 19
de juny, es va introduir una disposició transitòria única que estableix un termini de dos
anys per a la inscripció en el ROMA dels equips ja en ús de tractaments fitosanitaris i de
distribució de fertilitzants. Per complementar el cens ja constituït s’ha considerat oportú
eliminar d’aquesta disposició transitòria aquest termini màxim, i facilitar la inscripció en el
ROMA d’aquests equips. D’aquesta forma es disposa d’un cens d’aquests equips per
programar i regular el seu control, establert a la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de
sanitat vegetal, i en el Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre, d’inspeccions
periòdiques dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris que transposa a l’ordenament
jurídic espanyol l’article 8 i l’annex II de la Directiva 2009/128/CE, per la qual s’estableix el
marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.
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En aquest mateix sentit s’ha modificat la disposició final segona, per identificar
inequívocament les màquines que no disposen de número de bastidor.
En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats
autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats.
Aquest Reial decret ha estat sotmès al procediment d’informació en matèria de
normes i reglamentacions tècniques, previst en 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, previst a 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 del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb
l’aprovació prèvia del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i amb la deliberació
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 10 de febrer de 2012,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització
i registre de la maquinària agrícola.
El Reial decret 1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització i registre de la
maquinària agrícola, queda modificat de la manera següent:
U. A l’article 3 «Potència» s’afegeix un nou apartat 4, amb la redacció següent:
«4. Quan el motor del tractor o de la màquina automotriu disposi d’un sistema
de gestió de potència que, en determinades situacions de treball i de forma manual
o automàtica, permeti un augment de la potència del motor, la potència d’inscripció
és la nominal del motor indicada a l’apartat 2, sense el sistema de gestió activat.
No obstant això, es pot afegir la dada de la potència del motor amb el sistema de
gestió activat, tant en la documentació generada en el Registre de maquinària com
en la informació i publicitat que assenyala l’article 5.»
Dos.
següent:

El paràgraf b) de l’article 6 «Condicions de seguretat» se substitueix pel

«b) La resta de màquines agrícoles no previstes a la Directiva 2003/37/CE,
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de maig de 2003, han de complir el que
disposa el Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen normes
per a la comercialització i posada en servei de les màquines i les seves posteriors
modificacions.»
Tres. La disposició transitòria única «Inscripció de màquines ja en ús» se substitueix
per la següent:
«Disposició transitòria única.

Inscripció de màquines ja en ús.

Per a la inscripció en el ROMA de les màquines que preveuen els paràgrafs h) i
i) de l’annex II, no inscrites amb anterioritat, quan no es disposi del certificat de
característiques, de la declaració de conformitat CE, regulada en el Reial decret
1644/2008, de seguretat en les màquines, o de la factura de compra, es poden
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, les
seves principals característiques tècniques i l’any de la primera adquisició de la
màquina.»
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Quatre. La disposició final segona «Identificació individual d’equips», se substitueix
per la següent:
«Disposició final segona.

Identificació individual d’equips.

En els equips que recull la disposició transitòria única que no tinguin número de
bastidor s’ha d’encunyar o gravar de forma indeleble en el seu xassís el número
per a la seva identificació individual. El número d’identificació de la màquina és el
que estableix el ROMA on es produeix l’alta de la màquina usada, quan no disposi
de la identificació esmentada.»
Disposició final única. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 10 de febrer de 2012.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
MIGUEL ARIAS CAÑETE
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