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Planificació i Anàlisi
Equip d'educadors viaris

El dia 1 d'octubre de 2015 tindrem noves normes per als menuts que
viatgin en cotxe o furgoneta… Molta atenció, mares i pares!!!
1
Excepcionalment, els menors de 18 anys amb estatura igual o
inferior a 135 cm podran seure al davant, amb el cabàs, la cadireta o
cunya que els toqui, en aquests 3 casos:

Els menors de 18 anys amb
alçada igual o inferior a 135
cm només podran seure al
darrera. Sempre amb el
cabàs, la cadireta o cunya
que els toqui.

Quan el vehicle no tingui seients al darrera
Quan altres menors amb estatura igual o inferior a 135 cm ja ocupin
tots els seients del darrera
Quan no hi capiguin tots els cabassos, cadiretes o cunyes en
aquests seients del darrera

2

VIGILEU AMB L'AIRBAG I ELS MENUTS AL
DAVANT...

Els menors de 18 anys amb alçada superior a 135
cm podran seure al davant. [Nosaltres no us ho
recomanem].

En aquests 3 casos, quan el vehicle tingui airbag
frontal, només podrem utilitzar els cabassos o
cadiretes orientats cap al darrera si l'airbag està
desactivat.

Sempre amb el cinturó de seguretat ben cordat

Si està activat, posarem els sistemes de retenció cap
al davant.

3

!!

En els taxis, en una gran ciutat o la seva àrea urbana,
els voltants, els menors de 18 anys amb alçada igual
o inferior a 135 cm podran anar sense cadireta,
cunya o cabàs, sempre que viatgin en un dels
seients del darrera.

COMPTE!!!... MULTES!!! Per no tenir instal·lat cabàs, cadireta o cunya
o dur la canalla amb un sistema no adequat a la seva talla... 500 €.
Per tenir-los instal·lats però no usar-los o fer-ho incorrectament, 200 € i
3 punts.
I MOLÈSTIES!!!... Per aquestes infraccions, ens poden immobilitzar el
vehicle.... I si acabés en el dipòsit, també hauríem de sufragar-ne la
taxa .
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