Podem dur els menors d’edat amb motocicleta o ciclomotor?
No, l’edat dels menors és una condició determinant.
Edat inferior a 7 anys

Edat entre 7 anys i inferior a 12 anys

Edat de 12 anys o més

Mai no hi poden anar en Excepcionalment hi poden anar sempre que la persona que
cap cas
condueixi sigui:
 El pare, la mare o la persona tutora.
 Qualsevol persona major d’edat autoritzada per les
persones anteriors

Sense cap restricció

Com han d’anar els infants quan circulam amb la motocicleta o ciclomotor?
Correctament






Incorrectament

Amb casc de protecció homologat i ben fermat
Darrere de la persona que condueix
Amb els peus sempre damunt els reposapeus
Amb una cama a cada costat del seient
Ben aferrats i atents a la circulació

X
X
X

Anar entre la persona que condueix i el
manillar
Anar damunt del portaequipatge
Anar drets

Com hem de dur i què han de portar els menors quan circulam amb bicicleta?
 Les persones que condueixin o ocupin bicicletes i cicles menors de 16 anys obligatòriament han de dur casc de
protecció quan circulin per vies urbanes, interurbanes i travessies.
 Els cicles construïts per a una sola persona podran transportar, quan qui els condueixi sigui major d’edat, un
menor de fins a 7 anys en un seient addicional degudament homologat d’acord amb les instruccions que
hagi facilitat el fabricant.
 Les persones que condueixin cicles i bicicletes, no poden arrossegar menors en un remolc o semiremolc.

No complir la normativa orientada a millorar la seguretat i protecció dels menors augmenta
el risc de sofrir lesions greus en cas d’accident.
http://policiestutorib.caib.es/
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CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ
DE L’ÚS DEL CINTURÓ DE SEGURETAT, DEL CASC I DELS SISTEMES DE RETENCIÓ INFANTIL
(SRI) ALS TURISMES, MOTOCICLETES, CICLOMOTORS I BICICLETES
El Govern de les Illes Balears i la Policia Local us recorden que és obligatori per a totes les persones que condueixin o que
ocupin turismes anar degudament fermades amb els cinturons de seguretat homologats, tant en la circulació per vies urbanes
com interurbanes. En tot cas, els infants d’estatura igual o inferior a 135 cm han d’utilitzar sistemes de retenció infantil (SRI).

A quin seient puc seure els infants dins del turisme?
Els infants d’estatura igual o inferior a 135 cm s’han de situar en els seients posteriors. I, excepcionalment poden ocupar el
seient davanter, sempre que s’utilitzin sistemes de retenció infantil homologats que estiguin adaptats a la talla i el pes, amb
les consideracions següents:
TALLA
Igual o inferior a
135 cm
(sempre SRI)

De 136 a 150 cm
(SRI o cinturons)
Més de 150 cm
(cinturons)

SEIENT DAVANTER
NO, com a norma general.
De manera excepcional, poden ocupar-lo amb els SRI, en els casos en què:
 El vehicle no disposi de seients posteriors.
 Tots els seients posteriors estiguin ocupats per menors d’idèntiques
característiques.
 No sigui possible instal·lar en els seients posteriors tots els SRI.
En el seient davanter, únicament es pot utilitzar un SRI orientat en el sentit
contrari a la marxa si el coixí de seguretat (airbag) frontal està desactivat.
SÍ.
Els infants d’estatura superior a 135 cm poden utilitzar els cinturons de
seguretat del vehicle. No obstant això, fins que arribin als 150 cm d’alçària és
recomanable l’ús dels SRI.
SÍ.
Han de fer servir els cinturons de seguretat del turisme.

SEIENT POSTERIOR
SÍ, sempre amb SRI*

SÍ.
Igual al seient davanter.
SÍ.
Igual al seient davanter.

*Excepció: els taxis en servei quan circulin per vies urbanes poden transportar persones amb una estatura inferior a 135 cm
sense utilitzar un dispositiu de retenció homologat sempre que ocupin un seient posterior, aquesta excepció no és vàlida per
a vies interurbanes. En tot cas, la responsabilitat de fer un ús correcte sempre és de les persones responsables dels infants.

Quin és el dispositiu més adequat per dur els infants dins del vehicle segons la DGT?
Pes orientatiu
Edat orientativa

Grup 0 i 0+
De 0 a 13 kg aprox.
Fins a 18 mesos aprox.

Grup 1
De 9 a 18 kg aprox.
D’1 a 4 anys aprox.

Sentit contrari a la
marxa

Sentit contrari a la
marxa

Grup 2 i 3
A partir de 136 cm
De 15 a 36 kg aprox.
De 4 a 12 anys aprox. Majors de 12 anys aprox.

Dispositiu

Posició menys
perillosa**

Sentit de la marxa

Sentit de la marxa

Heu de tenir en compte que:
—
—

La talla ve determinada pel fabricant, especialment per a les homologacions I-Size.
Hi ha dispositius que han estat homologats per més d’un grup per la qual cosa heu de consultar quina és l’opció que més
us convé en el moment d’adquirir-los. Assegurau-vos que els articles que adquiriu estan homologats.

**Els sistemes de retenció infantil s’han d’instal·lar en el vehicle sempre d’acord amb les instruccions que hagi facilitat el
fabricant en els manuals, fulletons o publicació electrònica. Les instruccions indicaran de quina forma i en quin tipus de vehicle
es pot utilitzar de manera segura.

