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La Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (CNSST) va 
aprovar, en el mes de desembre de 2018, a proposta del Grup de Treball 
Sector Agrari, el Pla Nacional de Sensibilització en Prevenció de Riscs 
Laborals en el Sector Agrari. La necessitat d'aquest Pla està avalada tant 
per les dades de sinistralitat publicades com pels múltiples factors de 
risc als quals estan exposats els treballadors d'aquest sector.

A més, es va acordar que la primera campanya del Pla de Sensibilització 
se centràs en la bolcada de tractor, principal agent material associat a 
l'accident en jornada laboral en les activitats agràries i ramaderes.

Els objectius d'aquesta campanya són el foment de l'ús segur del tractor 
i l'augment del nombre de tractors proveïts d'estructura de protecció 
en cas de bolcada (ROPS) i de cinturó de seguretat, per mitjà de la 
conscienciació respecte al risc de bolcada i els possibles danys 
ocasionats per aquest tipus d'accidents.

La documentació bàsica de la campanya consisteix en:

• Material promocional, que inclou un cartell, un tríptic, imants, xapes,
adhesius i clauers.

• Material tècnic, que inclou un cartell, un fullet, un vídeo divulgatiu amb
infografia relacionada i un simulador de conducció segura de tractor.

Aquest material està disponible en la pàgina web: 
www.tuvidasinvuelcos.com, on, a més, s'ofereix la possibilitat de 
participar de diferents maneres en la campanya.

Aquest fullet tècnic, que a l'igual de la resta de documentació ha estat 
elaborat i editat per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball 
(INSST), OA, MP, amb la col·laboració i el consens del Grup de Treball 
Sector Agrari, conté informació sobre els conceptes bàsics d'estabilitat 
dels tractors, les causes que poden provocar la bolcada, les mesures 
preventives per a evitar-la i les mesures de protecció existents, i 
inclouen els procediments per instal·lar les mesures, en cas necessari. 
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conceptes basics sobre 
estabilitat
Centre de gravetat
Es defineix com el punt en el qual s'aplica la resultant de les 
forces que actuen sobre el tractor (el pes i unes altres 
forces actuants) i respecte al qual la suma dels moments* 
d'aquestes forces és igual a zero.

En els tractors amb dues rodes motrius el centre de 
gravetat es troba situat entre els dos eixos més pròxims a 
l'eix posterior, lleugerament per sobre aquest, contingut en 
el pla transversal mitjà del tractor.

Situació del centre de gravetat

En canvi, en els tractors amb tracció en les quatre rodes el 
centre de gravetat se situa una mica més avançat que en els 
que únicament tenen tracció en dues rodes. En ambdós 
casos el centre de gravetat pot desplaçar-se en 
determinades circumstàncies (a causa d'equips acoblats, 
per exemple).

Com més baix i més avançat estigui situat el centre de 
gravetat del tractor, més estable serà i hi haurà menys risc 
de bolcada.

Zona d'estabilitat

És la zona delimitada per les línies imaginàries que uneixen 
els punts de contacte dels pneumàtics amb la superfície del 
sòl (base de suport del tractor).

L'extensió de la zona d'estabilitat ve determinada pels 
valors de la distància entre els eixos del tractor (L) i de 
l'ample de via de cada eix (S1 y S2).

* El moment d'una força és una mesura de la tendència d'aquesta força per fer girar el 
cos sobre el qual s'aplica al voltant del punt o de l'eix.
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Zona de estabilidad.

El tractor serà més estable com més gran sigui la distància 
entre els eixos i l'ample de via d'aquests, pel fet que augmenta 
la zona d'estabilitat i, per tant, hi haurà menys risc de bolcada.

Zones d’estabilitat de diferent extensió i centres de gravetat.

Equilibri estable

El tractor es trobarà en equilibri estable, si la resultant de 
les forces actuants en el centre de gravetat queda dins la 
zona d'estabilitat.

Si el tractor s'allunya lleugerament de la posició d'equilibri 
estable, torna a aquesta posició a causa del pes del tractor.

Bolcada lateral i bolcada cap endarrere

Si el tractor circula per un pendent, la projecció del centre 
de gravetat pot arribar a traspassar les línies d'estabilitat 
laterals i es pot produir la bolcada lateral del tractor (la 
forma de bolcada més freqüent). Si traspassa la línia 
d'estabilitat posterior, es tracta d'una bolcada cap 
endarrere.

Els tractors amb tracció en les quatre rodes són més 
estables que els tractors amb tracció en dues rodes per 
trobar-se el seu centre de gravetat més avançat que en 
aquests darrers.
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Equilibri estable

El tractor es trobarà en equilibri estable, si la resultant de 
les forces actuants en el centre de gravetat queda dins la 
zona d'estabilitat.

Si el tractor s'allunya lleugerament de la posició d'equilibri 
estable, torna a aquesta posició a causa del pes del tractor.

Bolcada lateral i bolcada cap endarrere

Si el tractor circula per un pendent, la projecció del centre 
de gravetat pot arribar a traspassar les línies d'estabilitat 
laterals i es pot produir la bolcada lateral del tractor (la 
forma de bolcada més freqüent). Si traspassa la línia 
d'estabilitat posterior, es tracta d'una bolcada cap 
endarrere.

Els tractors amb tracció en les quatre rodes són més 
estables que els tractors amb tracció en dues rodes per 
trobar-se el seu centre de gravetat més avançat que en 
aquests darrers.
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D'altra banda, els tractors estrets (ample de via reduït) són 
més inestables que els tractors convencionals perquè la seva 
zona d'estabilitat té una menor amplària, mentre que els 
tractors xanquers (altura lliure augmentada) també ho són 
perquè la posició del seu centre de gravetat és més elevada.

Risc de bolcada lateral Risc de bolcada cap endarrere

Força centrífuga

És la força que tendeix a 
bolcar lateralment el 
tractor si el seu moviment 
descriu una trajectòria 
circular. El valor de la 
força centrífuga a cada 
moment és funció de la 
massa, la velocitat del 
tractor i la curvatura de la 
trajectòria.

La força centrífuga és directament proporcional a la massa 
del tractor i inversament proporcional al radi de curvatura 
de la trajectòria. Per tant, serà major com més pesat sigui el 
tractor i més tancada sigui la corba. Si el radi de curvatura 
es redueix a la meitat, la força centrífuga es duplica.

La força centrífuga és directament proporcional al quadrat 
de la velocitat del tractor. Per això, si es duplica la velocitat 
del tractor, el valor de la força centrífuga augmenta quatre 
vegades; si es triplica la velocitat del tractor, la força 
centrífuga augmenta nou vegades.

Força centrífuga exercida sobre un 
tractor en girar



Si el tractor gira en un terreny horitzontal, la força resultant 
(R) de l'acció combinada del pes (P) i de la força centrífuga 
(Fcf) tendeix a sortir-se de la zona d'estabilitat, la qual cosa 
s'accentua en elevar-se el centre de gravetat. En girar cap 
amunt en un pendent, la combinació d'ambdós factors 
augmenta el risc de bolcada.

L'efecte de la força centrífuga (Fcf) pot utilitzar-se per 
contrarestar l'efecte del pendent. Si el gir es realitza cap 
avall, la resultant (R) tendeix a orientar-se cap al centre de 
la zona d'estabilitat.

Fcf

Fcf

R P
R P

Vectors de la força centrífuga (Fcf), pes del tractor (P) i força resultant (R) en un tractor 
sobre un terreny horitzontal

Fcf Fcf

R P
P R
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Vectors de la força centrífuga (Fcf), pes del 
tractor (P) i força resultant (R) en un tractor 
sobre un terreny horitzontal

Efecte de la força centrífuga sobre 
l'estabilitat d'un tractor efectuant un 
gir cap avall del pendent



situacions perilloses i normes 
de seguretat

Determinades situacions que es presenten durant la 
realització de les tasques agrícoles poden originar el 
desplaçament de la posició relativa del centre de gravetat 
del tractor i, per tant, arribar a produir la bolcada.

Per tal com en la majoria dels casos no serà possible 
eliminar el risc de bolcada, a continuació s'inclouen normes 
de seguretat que el tractorista ha de tenir en compte per 
reduir-lo.

Addicionalment, pot instal·lar-se un 
dispositiu d'avís del nivell de risc de 
bolcada que analitzi l'estabilitat 
estàtica i dinàmica del tractor en cada instant.

Terrenys amb desnivell
El tractor ha de circular sempre respectant una 
distància de seguretat que el separi d'aquelles zones 
que presentin desnivells (rases, canals, sèquies, 
talussos, cunetes, bogues a diferent nivell, etc.).

Ha de preveure's un espai prou ampli en cas de 
maniobrar prop d'un desnivell.

Ha de preveure's un espai suficient en les proximitats de fossats o cunetes, per evitar el 
perill d'enfonsament o lliscament del terreny
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Davant la possibilitat d'enfonsament del terreny, ha 
de mantenir-se una distància de seguretat que depèn 
de la consistència del sòl i de l'altura del desnivell.

S'ha de desconfiar sempre de les voreres cobertes de 
vegetació.

La circulació entre parcel·les a diferent nivell ha de 
fer-se sempre per accessos adequats construïts amb 
aquesta finalitat i mai no remuntant o descendint el 
talús o la paret de desnivell, per petits que siguin.

Girs, canvis de sentit i circulació 
en pendents

Si el tractor circula molt ràpidament en una corba o 
realitza una maniobra brusca per  corregir-ne la 
direcció, l'acció de la força centrífuga pot provocar la 
bolcada, per la qual cosa els girs han de ser amplis i és 
necessari reduir la velocitat abans de prendre una 
corba o canviar el sentit de la marxa, particularment 
sobre un pendent o amb equips acoblats al tractor.

Si el tractor està situat en un pla inclinat i, per això, el 
seu centre de gravetat està desplaçat cap a la línia 
d'estabilitat lateral, l'acció d'una força centrífuga 
petita seria suficient per empènyer el tractor i 
bolcar-lo.

En realitzar canvis en el sentit de la marxa en un 
pendent, caldrà maniobrar lentament de manera tal 
que la part davantera del tractor quedi situada 
sempre en la part més baixa del terreny. És a dir: s'ha 
de girar el tractor en sentit descendent, fer marxa 
enrere segons la direcció de màxim pendent i tornar a 
girar el tractor en sentit descendent per continuar en 
el sentit oposat (maniobra en forma de “cua 
d'oreneta”).
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Maniobra de canvi de sentit en pendent en forma de «cua d'oreneta»

• S'ha d'evitar pujar 
pendents accentuats, 
sobretot 
transportant eines 
pesades suspeses o 
remolcs molt 
carregats.

Càrrega excessiva en un pendent

Abans d'iniciar un gir 
o el descens per un 
pendent arrossegant 
un remolc carregat 
o un altre equip, cal 
tenir la precaució de 
posar la marxa més 

Gir del tractor amb remolc curta per no perdre el 
control de la direcció i 

evitar els canvis de marxa i els frenats bruscs.

Un tractor (tot sol o amb equip suspès en la part 
posterior) ha de pujar un pendent marxa enrere i 
baixar-lo marxa endavant. Per contra, si l'equip està 
acoblat a la part davantera, el tractor ha de pujar el 
pendent marxa endavant i baixar-lo marxa enrere.

B
aixar el pendent cap endavant

Pujar e
l p

en
den

t c
ap en

darre
re

Baixar el pendent cap endavant

1

2

3
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Forma incorrecta de pujar un pendent (marxa endavant)

Forma correcta de pujar un pendent (marxa enrere)

Forma correcta de pujar un pendent Forma incorrecta de pujar un pendent

S'ha d'emprar l'ample de 
via màxim del tractor.

Emprar l’ample de via màxim

Irregularitats del terreny

S'ha d'evitar circular sobre obstacles o depressions del 
terreny (sots, buits, talperes, pedrotes, soques, 
amuntegaments de terra o farratge). Aquests poden 
ocasionar el desequilibri del tractor i provocar una 
bolcada, especialment si se circula a velocitat excessiva. 
La inestabilitat del tractor s'incrementarà si, a més, es 
tracta d'un terreny inclinat.

Ha d'adequar-se la velocitat 
a l'estat del terreny (circular 
a velocitat moderada per 
evitar que el tractor reboti, si 
el terreny és irregular).

Ha d'evitar-se circular amb el tractor per sobre obstacles
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Sistema de frenada i acceleracions brusques

En circulació normal durant un desplaçament (en 
carretera), els pedals de fre hauran d'estar acoblats 
mitjançant el forrellat de blocatge per aconseguir 
que les rodes posteriors frenin alhora, atès que una 
frenada descompensada en les rodes pot provocar la 
bolcada. La frenada d'una sola roda a gran velocitat 
pot provocar una bolcada brusca a causa de l'acció de 
la força centrífuga.

Els pedals de frenada han d'estar acoblats mitjançant un forrellat de blocatge, si se 
circula per carretera, on la velocitat és més elevada

Els frens asimètrics 
únicament haurien 
d'utilitzar-se sobre 
terrenys agrícoles (no en 
carretera), si se circula a 
velocitat molt reduïda.

Han d'evitar-se les acceleracions i les frenades 
brusques amb un canvi de velocitat progressiu.

Sòls relliscosos

La conducció sobre sòls relliscosos a velocitat 
excessiva pot provocar que el tractor es precipiti per 
un desnivell que hi hagi en les proximitats i bolqui, 
per la qual cosa ha de reduir-se la velocitat en circular 
sobre terrenys en aquestes condicions.

Influència de la frenada d'una sola roda 
motriu

RODA NO FRENADA

RODA FRENADA PUNT DE GIR
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Bloqueig de les rodes posteriors, embussos 
o resistència del terreny

Si un tractor amb tracció en dues rodes sofreix un 
encallament degut a l'estat del terreny (per exemple, 
terreny enfangat), no s'ha d'intentar treure'l 
col·locant falques en les rodes motrius per millorar-ne 
la tracció (com ara taulons, troncs, pedres, etc.), ni 
forçar el tractor accelerant bruscament. Si es 
procedeix així, és molt probable que el tractor bolqui 
cap endarrere perquè, en quedar bloquejades les 
rodes posteriors, l'eix posterior no pot girar i el xassís 
del tractor girarà al voltant d'aquest eix i provocarà 
que la part davantera del tractor s'aixequi del sòl. Si el 
tractor està encallat, s'ha d'intentar alliberar-lo fent 
marxa enrere. Si aquesta acció no funciona, s'ha 
d'emprar un altre tractor de potència suficient per 
tirar marxa enrere del tractor encallat.

Bolcada cap endarrere a 
causa d'un encallament

S'ha d'utilitzar un altre tractor 
per treure el tractor encallat

Igualment, si en treballs de conreu es troba una 
resistència acusada en el terreny que impedeix la 
marxa normal del tractor, ni s'ha d'accelerar ni 
embragar bruscament. Convé utilitzar ormejos amb tir 
automàtic (si la punta de l'eina de l'ormeig topa amb 
un obstacle, aquest dispositiu fa que aquesta punta 
s'elevi i l'ormeig torna automàticament a la posició de 
treball).

En el cas d'iniciar-se l'elevació de la part davantera del 
tractor (encabritament), s'haurà de desembragar 
immediatament per intentar que el tractor torni a la 
posició segura.

11



Circulació amb equips acoblats

La utilització d'equips suspesos està limitada a aquells 
equips que, pel pes i les dimensions, no generen la 
bolcada del tractor. Si s'acoblen al tractor equips 
suspesos, tant en la part posterior com en els laterals, el 
centre de gravetat del conjunt entre el tractor i l'equip 
pot arribar a situar-se més pròxim als límits de la zona 
d'estabilitat i augmentar el risc de bolcada. La nova 
ubicació dependrà del pes i la posició del centre de 
gravetat de l'equip acoblat.

Els equips acoblats han de ser adequats al tractor quant 
al pes i les dimensions, de manera que no ofereixin 
excessiva resistència a l'avanç del tractor i no generin un 
moment de bolcada.

En realitzar labors d'arada, s'ha d'evitar el volteig de 
l'ormeig reversible a la vegada que gira el tractor en els 
canvis de sentit de la labor. Ha de voltejar-se l'ormeig 
abans o després de fer el canvi de sentit de la marxa.

No s'ha de voltejar l'ormeig mentre 
estigui girant el tractor

Si el tractor amb equips
acoblats lateralment 
circula per un pendent, 
aquests equips han 
d'estar orientats cap a 
la part superior del 
pendent i situats tan 
pròxims al sòl com sigui
possible.

 

 Si se circula lateralment per un pendent, 
els equips acoblats lateralment han de 
situar-se en la part superior del pendent
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No s'ha de remolcar una càrrega acoblada en el punt 
més alt de l'enganxament tripuntal del tractor, atès 
que augmentaria l'angle de tir i l'alçaprem de la 
càrrega i provocaria que el centre de gravetat del 
tractor s'aproximàs a la línia d'estabilitat posterior. 
Ha d'utilitzar-se la barra de tir.

Acoblament en un punt d'enganxament elevat

Punt d'enganxament correcte per arrossegar càrregues

Si el tractor remolca una càrrega o du un equip 
suspès en la part posterior, s'han de col·locar 
contrapesos en la part davantera per millorar 
l'estabilitat del tractor. En situar un ormeig suspès 
en una cota alta, s'eleva i endarrereix la posició 
del centre de gravetat del tractor. 
Els contrapesos situats en la part davantera 
del tractor aconsegueixen baixar la 
posició del centre de gravetat i 
desplaçar-la cap a l'eix 
davanter i, per tant, 
millorar-ne l'estabilitat 
davant la bolcada cap 
endarrere.

Contrapès situat en la part 
davantera del tractor
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La velocitat del tractor ha d'augmentar-se gradualment, 
sense acceleracions brusques.

Ha de comprovar-se que el llast és l'adequat per a cada 
situació de treball amb la consulta del Manual 
d'instruccions de l'equip acoblat.

Carregador frontal

L'elevació de la pala del carregador frontal desplaça 
el centre de gravetat cap endavant i cap amunt, en 
redueix l'estabilitat i augmenta el risc de bolcada. 
Ha d'utilitzar-se el contrapès recomanat, si el tractor 
treballa amb un carregador frontal.

S'ha de col·locar la càrrega transportada tan pròxima al 
sòl com sigui possible abans d'iniciar el desplaçament. Si 
la part posterior del tractor arriba a aixecar-se, la pala 
tocarà el sòl abans que el tractor bolqui.

Ha de col·locar-se la càrrega tan pròxima al sòl com sigui possible abans 
d'iniciar un desplaçament

Ha de verificar-se l'absència d'obstacles, depressions o 
desnivells en el sòl.

Els desplaçaments i girs han d'efectuar-se a baixa 
velocitat. Abans d'efectuar un gir, s'ha de baixar la pala 
carregada.

Ha d'evitar-se baixar un pendent amb la pala carregada.
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estructures de proteccio 
en cas de bolcada ( rops)
Definició

L'estructura de protecció en cas de bolcada (ROPS, acrònim 
anglès de Roll Over Protective Structure) es defineix com 
«aquella estructura instal·lada en un tractor amb l'objectiu 
essencial d'evitar o limitar els riscs que corre el conductor en 
cas que el tractor bolqui mentre s'utilitza el vehicle 
normalment». Aquesta protecció absorbeix l'energia de 
l'impacte en el cas de bolcada del tractor, sense envair la 
zona de seguretat del conductor.

Si es produeix la bolcada d'un tractor que no disposa de 
ROPS, el conductor corre el risc de quedar aixafat entre el 
tractor i el sòl i pot morir o resultar greument ferit en 
l'accident.

Tractor sense ROPS. Aixafament per bolcada

Tipus de ROPS

Poden consistir en una cabina o un 
bastidor (de dos o quatre pals). 
Al seu torn, els bastidors de dos 
pals poden ser del davant o 
posteriors (segons s'instal·lin 
davant o darrere del seient), a més 
de fixos o abatibles. Per 
proporcionar una protecció eficaç, 
la ROPS abatible ha d'estar 
correctament desplegada.

La ROPS abatible ha d'estar 
desplegada
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Tipus de ROPS

Cabina Bastidor de 2 pals del davant

Bastidor de 4 pals Bastidor de 2 pals posterior

Procediment per a la instal·lació de ROPS

L'annex 1 del Reial decret 1013/2009, sobre caracterització i 
registre de la maquinària agrícola, indica les dates d'entrada 
en vigor de l'obligatorietat que els tractors nous estiguin 
equipats amb una ROPS homologada. No obstant això, a 
Espanya encara hi ha un elevat percentatge de tractors sense 
ROPS, que van ser comercialitzats amb anterioritat a les dates 
d'entrada en vigor d'aquesta obligatorietat, als quals se 
sumen aquells que estan proveïts d'una ROPS no 
homologada, la qual cosa en conjunt suposa que hi hagi un 
elevat nombre de tractors que en l'actualitat no disposen 
d'una protecció adequada en cas de bolcada.

La substitució d'un tractor vell, que no disposa de ROPS, per 
un de nou proveït d'una ROPS homologada és la forma més 
eficaç de garantir la seguretat del conductor, perquè, a més 
d'incorporar aquesta protecció, el tractor nou disposaria de 
tots els requisits de seguretat actualment exigibles d'acord 
amb la legislació. No obstant això, aquesta solució no sempre 
és assumible a causa del cost econòmic que comporta.

Una altra opció és instal·lar una ROPS assajada i homologada 
per a un tractor específic ja disponible en el mercat. Per a això 
es pot comprovar si hi ha alguna ROPS, que hagi estat 
assajada i estigui homologada per a un model específic de 
tractor, a través de les llistes de compatibilitat del fabricador 
o a través de les bases de dades publicades pel Ministeri 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació. En aquestes bases de dades 

16



es poden consultar per a cada model de tractor les ROPS 
autoritzades

(https://www.mapama.gob.es/app/tractores/escon.aspx) i 
per a cada ROPS específica tots els models de tractor 
compatibles 

(https://www.mapama.gob.es/app/tractores/traccon.aspx).

Si per a un determinat model de tractor no hi ha cap ROPS 
homologada disponible en el mercat, però figura alguna 
ROPS que hagi estat assajada en la base de dades 
d'estructures per a la reforma de vehicles publicada pel 
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació 
(https://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/medio
s-de-produccion/maquinaria-agricola/estructuras-para-refo
rmasde-importancia/), es pot optar per instal·lar aquesta 
ROPS conforme al que s'estableix en el Manual de reformes 
de vehicles.

També, per a aquells tractors en els quals, tot i disposar 
prèviament d'una ROPS, l'estructura ha resultat danyada, 
pot seguir-se el mateix procediment descrit prèviament per 
instal·lar una nova ROPS.

cinturo de seguretat
Per garantir la protecció en cas de bolcada és necessari que 
el conductor del tractor es cordi el cinturó de seguretat 
abans de posar el vehicle en marxa. El cinturó de seguretat 
el mantindrà retingut en el seient, dins la zona de seguretat 
que ofereix la ROPS, en cas de bolcada. En cas contrari, pot 
ser projectat fora de la zona de seguretat i quedar aixafat 
sota el tractor o rebre un fort impacte com a resultat de 
l'accident.

Tractor sense ROPS ni 
cinturó de seguretat

Tractor amb ROPS i 
cinturó de seguretat

Zona d'aixafament ROPS Zona de seguretat 
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El Reglament (UE) núm. 167/2013 obliga a incloure el 
cinturó de seguretat en l'homologació del tractor (amb 
excepció dels tractors de les categories T3 i C3 les masses 
en buit dels quals siguin inferiors a 400 kg).

Tractor amb ROPS però sense cinturó 
de seguretat

El conductor és llançat fora de la zona de 
seguretat i pot resultar aixafat pel tractor

Tractor amb ROPS i cinturó 
de seguretat cordat

El conductor queda retingut en la zona 
de seguretat que proporciona la ROPS

Procediment per a la instal·lació del 
cinturó de seguretat
La instal·lació del cinturó de seguretat s'ha de fer d'acord amb 
el que s'estableix en el Reial decret 866/2010 i en el Manual 
de reformes de vehicles. 

En aquells tractors que no disposen de cinturó de seguretat 
però el seient del tractor està proveït de punts d'ancoratge, 
s'ha de procedir a la instal·lació d'un cinturó de seguretat 
homologat. 

Si el seient del tractor no té punts d'ancoratge, s'ha de 
substituir el seient per un altre que incorpori l'ancoratge 
(reforma de vehicles 8.10) o s'ha d'incorporar un cinturó de 
seguretat homologat al seient (reforma de vehicles 8.11).
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