
la teva vida 
sense 

sotragades
Utilitza un tractor con ROPS 
i corda’t 
el cinturó 
de seguretat

Fes-ho per tu, 
per la teva família, 

pels teus treballadors.

Plan Nacional de Sensibilización
Prevención de Riesgos Laborales
Sector Agrario

per que pots 
bolcar
- Treball en pendents.

- Irregularitat del terreny.

- Equips acoblats al tractor.

- Gir mal efectuat.

- Bloqueig de les rodes posteriors.

- Punt d’enganxament elevat.

- Acceleració brusca.

com evitar 
la bolcada
- Millora l’estabilitat del tractor 
(ample de via màxim, contrapesos i 
llasts).

- Realitza un manteniment adequat 
(frens, direcció, transmissió, 
embragatge...).

- Compleix les inspeccions 
periòdiques reglamentàries.

- Para esment a les situacions 
perilloses i segueix les normes de 
conducció segura.

- Evita l’excés de confiança, la fatiga i 
las presses.

- Actua sobre el terreny (elimina 
pedres i soques, omple clots i sots, 
etc.).

protegeix te

Utilitza un tractor amb ROPS

Desplega la ROPS abatible

Corda’t el cinturó de 
seguretat

La Comissió Nacional de Seguretat 
i Salut en el Treball (CNSST) ha 
engegat una campanya per a prevenir 
els accidents per bolcada de tractor, en 
el marc del Pla Nacional de Sensibilització 
en Prevenció de Riscs Laborals en el 
Sector Agrari.
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quina es la situacio
S'estima que a Espan

300.000
ya hi ha 

tractors sense ROPS 
(estructura de protecció en cas de bolcada).

Cada setmana 

1
mor 

 persona
per la bolcada d'un 
tractor sense ROPS

de les morts originades per 

99
la bolcada podrien 

%
evitar-se, si s'utilitzassin 
tractors amb ROPS i es 
dugués el cinturó de 
seguretat cordat.

participa hi
Utilitza els materials de la campanya 
disponibles en www.tuvidasinvuelcos.com.

Organitza o assisteix a jornades 
tècniques o de sensibilització.

Contribueix a difondre la campanya.

A través de la web:

Apunta’t al canvi 
i comunica si substitueixes el teu 
tractor i si hi instal·les ROPS i cinturó 
de seguretat.

Explican’s què et va passar. El teu 
testimoniatge serà de gran 
importància per a la campanya.

materials de la 
campanya

Tríptic divulgatiu.

Cartell promocional.

Cartell tècnic (factors d’inestabilitat, 
mesures preventives, tipus de ROPS i 
procediments d’instal·lació de ROPS y 
cinturó de seguretat).

Fullet tècnic (conceptes bàsics sobre 
estabilitat, situacions perilloses i 
normes de seguretat, tipus de ROPS i 
instal·lació de ROPS i cinturó de 
seguretat).

Diapositives per a les jornades.

Vídeo divulgatiu i infografia.

Simulador de conducció.

Imants, adhesius, xapes i clauers.
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