
prebentzioko fitxa teknikoa

SARRERA
98/37/EE   Zuzentaraua   berritzeari   ekiteko,  haren  
aplikazio  eremua  nahitaez zehaztuta,  eta neurriren 
batean  hari eragiten zioten beste zuzentarau batzuk 
agertu  zirela  kontuan hartuta, beharrezkoa izan zen 
makinei   buruzko  beste   zuzentarau   bat   onestea, 
2006/42/EE Zuzentaraua, hain zuzen ere.
 
Espainiako Estatuak bere barne zuzenbidean txertatu
zuen,  1644/08  Errege  Dekretuaren  bidez,   2009ko  
abenduaren 29n.
Haren aurreko dekretuan zehaztutako politikarekin ez
hausteagatik (1435/92 EDarekin, alegia), gainera hain 
gain    korapilatsua   izanik,  errege   dekretu    berriak 
aurrekoaren egitura berbera du. 

Fitxa  tekniko  honetan erakusten da  errege dekretu  berriak  zer aldaketa nagusi eragin dituen gaian,  
indarra hartu nuen unean.

SARTU DIREN BERRIKUNTZA GARRANTZITSUENAK
1. Aplicazio eremua
Makinei (ekipo  trukagarriak  barne)  eta  segurtasuneko  osagaiei  aplikatzeaz  gainera, 1644/08  ED 
honako hauei ere aplikatuko zaie:

Maite Ascunce Vidondo
Alfonso Baigorri Gurrea
Javier Vitrián Ezquerro
 2011ko iraila
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  Segurtasuneko osagai berriak (V. eranskina):
, Transmisio mekanikoko gailu mugigarrientzako 

gerizagarriak.
, Jendearen presentzia detektatzeko diseinaturiko 

babesgailuak.
, Gerizagarri mugikor motorizatuak, katigamendurako 

gailuaz hornituak.
, Etab.

  Produktu berriak:
, Jasotzeko osagarriak.
, Kateak, kableak eta zingilak.
, Transmisio mekanikoko gailu 

mugigarriak.

, Kuasi-makinak.
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2. Definizionak
KUASI-MAKINA
Hala   esaten   zaio   kuasi-makina   bat    izatera  
iritsiagatik berez bakarrik aplikazio jakin  bat egin  
ezin duen multzoari.
Kuasi-makina   pentsatua   dago   beste   makina 
batzuei   edo   beste   kuasi-makina   edo   ekipo 
batzuei  gehitzeko edo haietan txertatzeko,  gisa 
horretan  errege  dekretu  hau  aplikatuko   zaion  
makina bat osatzeko.

3. Merkaturatzea eta zerbitzuan jartzea
1644/08 EDak errotik  aldatzen  du makina baten
bat-etortzea   ebaluatzeko  nahitaezko  prozesua, 
fabrikatzaileak hura  merkaturatu  eta  zerbitzuan 
jarri aurretik egin behar dena, alegia:
Honako hauek kendu dira:
• Espediente  teknikoa  bidaltzea  erakunde bai-  

mendu bati, kark jaso-agiria eman dezan.
•   Espedienteak   egokiak   direlako   ziurtapena, 

erakunde baimenduak emanak.

Honako hauek gehitu dira:
• Fabrikazioaren barne-kontrola.
• Erabateko kalitatearen ziurtapena.

] Zer da fabrikazioaren barne-kontrola?
Prozedura  jakin  bat  da,  haren   bidez,  fabrika-
tzaileak  behar  diren  neurriak  hartu  behar  ditu  
fabrikazio  prozesuan,  zertarako  eta   fabrikatu- 
tako makina espediente teknikoarekin eta zuzen-
tarauko  betebeharrekin   bat   datorrela   berma- 
tzeko.

] Zertan datza erabateko kalitatearen 
ziurtapena?

Prozedura jakin bat  da, haren  bidez,  baimendu-
tako  erakunde   batek  kalitate-sistema   (fabrika- 
tzaileak IV. eranskineko makina  baten  diseinura- 
ko, fabrikaziorako, azken ikuskapenerako eta saia-
kuntzetarako   aplaikatzen   duena)  ebaluatu   eta 
onesten du eta haren aplikazioa gainbegiratzen du.

] EE tipo-azterketa. Ziurtagiriaren balioa.
1435/92 EDan aipatzen denaren  aurka, EE  tipo- 
azterketako  ziurtagiriaren balioa denbora batera-
ko da, bost  urtetik  behin  berritu  beharko  baita. 
Horretaz gainera, erakunde baimenduak arduratu
beharko  du  sartzen  diren  aldaketa garrantzitsu
guztiak (eta  baliorik gabe gelditu direlako  kendu 

direnak) fabrikatzaileari jakinarazteaz, ziurtagiria- 
ren balioraren gainean eragina baldin badute.

] Argibideen eskuliburua.
Argibideen  eskuliburua  egin  behar da, 1644/08
EDaren  aplikazio  eremuan  sartzen diren  ekipo 
guztientzat.
Espainan  merkaturatu  eta  zerbitzuan jartzen di-
ren makinen  kasuan,  makina   bakoitzak   esku- 
liburu  horren kopia bat  bederen  eduki  beharko   
du, gaztelaniaz idatzia. 
] Bat-etortze edo Gehitze  

aitorpena.
• Bat-etortze aitorpena agiri bat da,  fabrikatzai-

leak idazten duena  1644/08 EDko II. Eranski- 
neko 1A puntuan aipatzen denaren arabera.
Hala  EE tipo-azterketa  egiten bada, nola era- 
bateko kalitatea ziurtatzeko prozedurari  jarrai- 
tzen bazaio, ekipoaren bat-etortze aitorpenean
jarri  beharko da  baimendutako erakundearen
identifikazio zenbakia.

• Era berean,  kuasi-makinen  kasuan,   Gehitze 
aitorpena  agiri  bat da, fabrikatzaileak  idazten 
duena 1644/08 EDko II. Eranskineko  1B  pun- 
tuan aipatzen  denaren  arabera. Ekipo  hauen
kasuan, Gehitze aitorpenean  jarri  beharko du,
bidezko  bada,  kuasi-makina  ezin  dela  zerbi- 
tzuan  jarri  harik eta  haren  xede  den makina   
(non gehituko baita) 2006/42/EE Zuzentarauan 
xedatutakoarekin  dat  datorrela  aitortzen  den  
arte.

] EE markaketa.
Erabateko   kalitatea   ziurta-
tzeko    prozedura    aplikatu 
izan   balitz,    markaketaren 
ondoren agertu beharko  du  

baimendutako erakundearen identifikazio zenba- 
kiak.
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] Bat-etortzea ebaluatzeko prozeduren diagrama:

A) MAKINAK

Fabrikatzaileak edo haren ordezkari baimenduak, makina merkaturatu edo zerbitzuan jarri 
aurretik, honako hauek egin behar ditu:

1 Egiaztatu betetzen dituela SEGURTASUNAREN ETA OSASUNAREN 
ARLOAN BEHAR DIREN BETEBEHARRAK    I. eranskina

2 Egiaztatu erabilgarri dagoela ESPEDIENTE TEKNIKOA VII. eransk. A

3 Erraztu beharko ditu ERABILTZAILEARENTZAKO ARGIBIDEAK

4 Egin beharko du BAT-ETORTZEA EBALUATZEKO PROZEDURA

5 Erredaktatu BAT-ETORTZEAREN EE AITORPENA II. eransk.-1A

6 Jarri EE MARKAKETA 16. artikulua
III. eranskina

(*) Gogora dezagun: Zer dira arau harmonizatuak?
Zehaztasun tekniko batzuk dira, Europako Batzordeak agindu eta Batasuneko erakunde normalizatzaileek eginak. Makina 
bat  fabrikatzerakoan arau  harmonizatuak  erabiltzen  badira,  makina  horrek  lortuko  du  1644/08  EDan  aipatzen  diren  
funtsezko betebeharretatik aplikatzekoak ziazkionekiko ustezko bat-etortzea izatea.

B) KUASI-MAKINAK

Fabrikatzaileak edo haren ordezkari baimenduak merkaturatu aurretik, honakook egin behar ditu:

1 Egiaztatu egiten dela                    DOKUMENTAZIO TEKNIKOA VII. eransk. B

2 Egiaztatu egiten direla                    MUNTAKETARAKO JARRAIBIDEAK (*) VI. eranskina

3 Egiaztatu erredaktatzen dela
 

GEHITZE AITORPENA (*) II. eransk. 1B

(*) Zer makinari gahituko zaion, haren espediente teknikoan sartuko dira.

Hauen artean hautatu:

Ez

Ez

Bai

Bai

Fabrikazioaren barne-kontrola.

Fabrikazioaren barne-kontrola.

EE tipo-azterketa +  
Fabrikazioaren barne-kontrola.

EE tipo-azterketa + 
Fabrikazioaren barne-kontrola.

Erabateko kalitatearen ziurtapena.

Erabateko kalitatearen ziurtapena.

Bat hautatu       Arau harmonizatuen (*)
       arabera fabrikatua dago?

          Makina sartuta dago 
IV. Eranskinean?
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Azkenik,  erabili  den  prozeduraren eta  lortu
diren   emaitzen   berri   eman   beharko   da,  
arauan    proposatzen   den   dokumentazioa  
eginez.
Arriskua ebaluatzeko prozesua amaitutakoan, 
UNE-EN ISO  13849  arauak  (aurreko  UNE-
EN 954  arauaren  ordezkoa)  fabrikatzaileari 
lagunduko  dio segurtasunaren  kategoria  ze- 
hazten  (orain  "Makinaren prestazioen maila"  
esanen zaio).
Azkenik,  arauak emandako tresnen bitartez 
“Perfomance Level Real”  delakoa  zehazten 
ahal  da,  alegia,  makina   jakin  batek  duen  
segurtasun maila, bere ezaugarrien ondorioa 
izanen dena.
.

4. Makina kategoriak 

] Arriskuen ebaluazioa.
1644/08 EDan jartzen duenez, makina baten fabrika- 
tzaileak, edo haren  ordezkari baimenduak, arriskuen
ebaluazioa eginen dela bermatu beharko du, makina- 
ri segurtasunaren eta osasunaren arloetan aplikatzen 
zaizkion  betebeharrak  zehazteko.  Makina diseinatu 
eta  fabrikatzeko,  kontuan  hartu  beharko  dira  arris- 
kuen ebaluazioaren emaitzak. Arriskuen  ebaluazioa/
murrizketa prozesu  elkarreragile baten  bidez eginen 
da.
Arriskuen   ebaluazioa   gauzatzeko,   UNE-EN    ISO
14121-1:2008 arauan jartzen  duena lagungarria izan
daiteke.  “Makinen segurtasuna. Arriskuaren  ebalua- 
zioa”  gaitzat duen arau horrek oinarrizko lau ataletan 
banatzen du arriskuaren ebaluazioa:
, Makinaren mugen zehaztapena: 

dituen   funtzionamendu  moduak,  eskatzen  zaiz- 
kion   esku-hartze   motak,  operadoreen   ahalme- 
nak…

, Arriskuen  identifikazioa:   makinaren    bizitzako 
fase   guztietan egin behar da, egindako  lan  guz-
tiak   aztertuta  eta  kontuan  hartuta  arrazoi  jakin  
batzuengatik   aurreikus   daitekeen   arrisku  guz-
tiak.

, Arriskuen zenbatespena:   baloratuko  dira  gerta
daitekeen kaltearen larritasuna, gertaera gertatze-
ko probabilitatea eta lesioa saihesteko aukera.

, Arriskuen balorazioa: arriskuen balorazioa egiteko, 
arauan hiru urratsen metodoa aipatzen da: arriskua
kendu edo murriztea, babes-neurriak definitzea eta 
erabilerarako argibideak ematea.

Errege Dekretu honen IV. ERANSKINEAN sartu diren makina kategoria berriak:
P Xafla bakarreko edo bat gehiagoko zerrak:

• finko daudenak mozketa prozesuan, piezarentzat bankada dutenak (finkoa edo mugimendu 
alternatiboa duena.

• mugimendu alternatiboko gurdi baten gainean muntatuak.
P Tren-makinak, balazta-bagoiak eta euskailu hidrauliko higikorrak.
P Transmisio mekanikoko gailu mugigarriak, haien gerizgarriak barne.
P Transmisio mekanikoko gailu mugigarrientzako gerizagarriak.
P Finkapen-makina eramangarriak, karga lehergarrikoak eta talkako bestelako makina eramangarriak.
P Gerizagarri mugikor motorizatuak, katigamendurako gailuz hornituak, makinetan babes-neurri 

gisara erabiltzeko diseinatuak.

5. Segurtasunaren eta osasunaren arloetako funtsezko betebeharrak (I. eranskina)
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1644/08 ED berrian:
,  Ergonomiari    buruzko     betebeharrak,   eta

aginte-sistemen segurtasunari eta fidagarri- 
tasunari buruzkoak zehatzago ematen dira. 

,  Lehenago   makina  mugikorrentzat  eta  jaso- 
gailuentzat  baizik ez  ziren  betebehar  batzuk
sartu  dira;  honako  hauei  buruzkoak: aginte-
postua,    eserlekuak,    eragintza-organoak,
nahi  gabeko  mugimenduak   eta  tximisten 
aurkako babesa. 

, Abian jartzeari buruzko  betebehar batzuk al- 
   datu dira,  geldialdi operatiboa izeneko  kon-

       tzeptu berria sartzeaz gainera. 

, Bestalde, aginte eta  funtzionamendu moten 
hautapena dela eta, kasu  batzuetan modalita- 
te bat onartzen da, zeinetan  hautatzaile batek 
esku-hartze  seguruko  eremu  bat  bermatuko
duten  beste  prebentzio  neurri  batzuk  aktiba 
baititzake.

, Aldatu egin  dira osagai  mugikorrek  eragin-
dako  arriskuen  aurkako  babesaren hauta- 
ketari  eta  gerizagarriek  eta  babesgailuek 
izan  behar   dituzten  ezaugarriei   buruzko
betebeharrak. 

, Makinak  igortzen duen zarata  maila  eta sor-
    tzen  dituen  bibrazioak  ebaluatzeko irizpide
    berriak eman dira, eta erreferentzia gisara har 
    daitezke antzeko  beste makina  batzuen igor- 
    pen datuak, haien erkatzeko.

, Makinaren   markaketan  adierazi  behar  dira  
sozietatearen izena eta ordezkari baimendua-
ren  helbide  osoa,  hark   esku  hartzen  badu 
merkaturatzen  eta zerbitzuan jartzen, bai  eta
makinaren izena ere. 

,  Betebehar       zehatzagoak     ezarri        dira 
jarraibideen eskuliburuarentzat, hala eduki 
orokorrei nola partikularrei dagokienez. 

, Nekazaritzako  elikagaien  industriarako  maki- 
nen  aplikazio eremuaren barrenean sartu dira
kosmetikoak edo botikak ekoizteko makinak.

, Segurtasunaren eta osasunaren arloetan  fun- 
tsezkoak diren betebeharren beste atal bat ge-  
hitu da, finkapeneko  makina  eramangarriei 
eta beste talka-makina eramangarri batzuei
aplikatzeko,  makina  horiek   Errege   Dekretu  
honen aplikazio eremuan sartu direlako. 

, Segurtasunaren    eta   osasunaren    arloetan  
gidari   postuei,  ezarritako   funtsezko   bete- 
beharrak  beste postu  batzuei ere  aplikatuko
zaizkie, nahiz eta gidari ez diren beste pertso- 
na batzuentzat aurreikusita egon.

, Makina automotorrak, haien barrenean gidaria, 
operadorea edo beste pertsona batzuk doazela
iraultzeko  arriskurik baldin  badu, babesera- 
ko egitura egoki bat  izan behar du, betiere egi- 
turak berak arriskua handitzen ez badu.

, Betebehar  berriak  sartu dira  maila  jakin ba-
tzuk  komunikatzeko  erabiltzen  diren jaso- 
gailuentzat. 

 1644/08  EDak,  bere    azken   xedapenetako  
lehenean, igogailuei buruzko  1314/97  ED  al-
datzen du.  Izan  ere,  zehazten du Errege De-
kretu   hori  ez  zaiela  aplikatuko  0,15 m/s-ko 
abiadura  gainditzen ez duten  jasogailuei, eta 
1644/08  EDaren  aplikazio  eremuan  sartzen  
ditu    eraikuntza-obretako   igogailuak,   lehen  
23/0577 Ministerio Aginduaren mendean zeu-
denak.

] Segurtasunaren eta osasunaren arloetako betebehar funtsezkoetan sartu diren berri-
kuntza garrantzitsu batzuk:  
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DESKRIBAPENA EPEA

X X
Honako hauen jatorrizko aleak gordeko ditu:
] Bat-etortzeari buruzkoi EE aitorpena.
] Gehitze aitorpena.

Fabrikazioaren azken 
datatik hasi eta 
gutxienez 10 urte.

X

Honako hauek bilatu eta agintari eskudunen eskura 
jartzen ahalko ditu:
] Espediente teknikoa.
] Dokumentazio teknikoa.

Fabrikazioaren edo 
ekoitzitako azken 
unitatearen datatik 
hasi eta 10 urtez.

X X

Honako hauek kopia bana gordeko dute:
] EE tipo-ziurtagiria.
] Espediente teknikoa.
] Behar den dokumentazioa.

Ziurtagiria egiten
denetik hasi eta 
15 urtez.

X
Erakunde baimenduari eskatuko dio EE tipo-azterke- 
taren ziurtagiriaren balioa berrikus dezala. 5 urtetik behin.

X
EE de tipo-azterketaren ziurtagiria berrituko du,  
teknikaren egoera kontuan hartuta uste badu
ziurtagiriak oraindik ere balio duela.

5 urtetik behin.

X
Fabrikatzaileari ikuskapena eginen dio, kalitate 
sistemari eusten diola eta huraxe aplikatzen duela 
egiaztatzeko eta ikuskaritza txosten bat emanen dio.

Hainbestetik behin ikus-
kapena. Berrebaluazio 
osoa, 3 urtetik behin.

X X

Honako hauek agintari eskudunen eskua izanen ditu:
] Bere kalitate sistema ebaluatzeko eskaera, erakunde
   baimendu bati egina, eta hari erantsitako dokumentazioa.
] Erakunde baimenduaren erabakiak eta txostenak.

Azkeneko fabrikazio
datatik hasi eta 
10 urtez.

6. Sartu diren beste gai batzuk
, MERKATUA BEGIRATZEA

Autonomia erkidegoetako organo eskudunek behar diren neurriak hartuko dituzte, makinak eta kuasi-
makinak merkaturatu eta/edo zerbitzuan jar ez daitezen errege dekretu hau betetzen ez badute.

, DOKUMENTAZIOA GORDETZEA

Fabrikatzaileak  edo  haren  ordezkari baimenduak bat-etortzeari  buruzko  EE aitorpenaren jatorrizko  
alea gordeko dute, bai eta gehitze aitorpenaren jatorrizkoa ere, kuasi-makina bat baldin bada.

, BERARIAZKO ARAUDIA

Baldin eta, Batasunaren zuzentarauak aplikatzen dituzten beste xedapen batzuk direla medio, makina  
baten arriskuak hein batean edo osorik babestuak baldin badaude are modu zehaztuago batean, Erre- 
ge Dekretu hau ez zaio makina jakin horri aplikatuko arrisku horietarako, aipatu xedapen haiek indarra
hartzen duten unetik aurrera.
 
, GIDA TEKNIKOA 
Industria, Turismo  eta  Merkataritza  Ministerioko industri segurtasunaren arloko zuzendaritza organo   
eskudunak gida  tekniko  bat  egin  eta  eguneratuko  du,  Errege  Dekretu  honen  aplikazio  praktikoa  
gauzatzeko.

7. 1644/08 EDak sartu dituen epeak


