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El dia 1 d'octubre de 2015 tindrem noves normes sobre Sistemes de Retenció Infantil
Homologats (SRIH) i cinturons de seguretat. Aquí hi són... i aprofitarem per fer-ne un
repàs de tot plegat...Si us plau, pareu atenció!!!...
A partir de l'1/10/2015. Els menors de 18 anys amb
estatura superior a 135 cm poden seure al
davant. [Nosaltres no t'ho recomanem].

VEHICLES PARTICULARS
Fins ara, qualsevol
persona major de 12 anys
o, en tot cas, amb estatura
superior als 135 cm podia
seure al davant...

Des de l'1/10/2015

això canvia

A partir de l'1/10/2015. Els

menors de 18 anys amb
estatura igual o inferior a
135 cm només poden seure
al darrera.
I sempre duran el Sistema de Retenció
Infantil Homologat (SRIH) que toqui per
talla i pes. [RD 667/2015, art. 117].

Sempre amb el cinturó de seguretat ben cordat

A partir de l'1/10/2015. Excepcionalment,
els menors de 18 anys amb estatura igual
o inferior a 135 cm podran seure al
davant, amb el SRIH que pertoqui, en
aquests 3 casos:
Quan el vehicle no tingui seients
posteriors
Quan altres menors amb estatura igual o
inferior a 135 cm ja ocupin tots els
seients posteriors
Quan no sigui possible instal·lar tots els
SRIH en aquests seients (no hi caben).

VIGILEU AMB L'AIRBAG I
ELS MENUTS AL
DAVANT...
En aquests 3 casos, quan el
vehicle tingui airbag frontal,
només podrem utilitzar els
SRIH orientats cap al darrera
si l'airbag està desactivat.
Si està activat, ubicarem els
SRIH cap al davant.

El SRIH s'instal·larà seguint les instruccions del fabricant [RD 667/2015, art. 117].
Atenció: l'obligació general de portar cordat el cinturó de seguretat continua sense afectar
els vehicles que no els duguin instal·lats des de fàbrica, siguin particulars o professionals
[RD 667/2015, art. 117].

VEHICLES PROFESSIONALS

TAXIS. Tot continua igual respecte als taxis de servei circulant pel trànsit urbà o
àrees urbanes de grans ciutats (Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès, etc.). S'hi permet
la circulació amb menors de 18 anys amb estatura igual o inferior a 135 cm sense
SRIH, sempre que viatgin en algun dels seients del darrera. Sense cinturó. [RD
1428/2003, art. 119].

AUTOCARS. Canvis a partir de l'1/10/2015 En els vehicles de més de 9 places, conductor inclòs, els menors d'edat amb estatura igual o
inferior a 135 cm hauran de dur un SRIH. Però si el vehicle no en té, podran utilitzar els cinturons de seguretat, sempre que resultin
adequats a llur talla / pes. [RD 1428/2003, art. 117]. En tot cas, en els vehicles de transport escolar, els infants menors de 16 anys només podran
ocupar seients confrontats a passadís quan els seients duguin cinturons de seguretat. (Penseu que no tots en tenen).
*Recordeu: si un menor hi infringeix la norma, la responsabilitat econòmica pot rebotar dels guies o tutors escolars als pares, com a
responsables solidaris. No hi respondrà el conductor, en tant que professional de servei.
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COMPTE!!!... LA POLICIA POT
IMMOBILITZAR UN VEHICLE EN CAS
D'INCOMPLIMENT… AMB ELS COSTOS
DE GRUA I DIPÒSIT, SI HI HA RETIRADA,
A CÀRREC DE L'INFRACTOR / A.
Quan un menor viatgi sense cap SRIH o
sense el SRIH adequat (també quan un
conductor / passatger de motocicleta o
ciclomotor no facin ús del casc estant
obligat). [RD 339/1990, art. 84.1.k].
QUINES SANCIONS HI HA?...
1.

Per no dur instal·lat cap SRIH o portar
la canalla amb un SRIH inadequat a la
seva talla i pes: 500 €. [RD 339/1990, art.
65.5.ll]

2.

Per tenir el SRIH però no fer-ne ús, o
no utilitzar el cinturó o el casc: 200 € + 3
punts. [RD 339/1990, art. 65.4.h]

I QUI LES ASSUMIRÀ???… [RD 339/1990,
art. 69].
El conductor d'un vehicle particular, no
professional, respon pels passatgers menors
d'edat sense SRIH o cinturó, o asseguts al
davant quan no estigui permès.
El conductor d'una motocicleta o un ciclomotor
respon pels passatgers menors o majors sense
casc. I per-hi dur acompanyants menors de 12
anys*... (Si el conductor és menor d'edat,
respondran econòmicament els pares).
Els passatgers majors d'edat d'un cotxe o una
furgo particular que no duguin cinturó estant-hi
obligats, seran responsables de la infracció.
(Paguen ells, no el conductor. Si són menors
d'edat, respondran econòmicament els pares).
*Recordeu que només els pares o un major
d'edat autoritzat per aquests pot transportar
canalla de menys de 12 anys, sempre que en
tinguin més de 7, al darrera de la motocicleta,
duent-hi els peus ben assentats sobre els
resposadors laterals. (Han d'arribar-hi als
resposapeus!!!)

