RECOMANACIONS SOBRE ELS SISTEMES
DE RETENCIÓ INFANTIL (CADIRES DE COTXE)

VIATJANT AMB COTXE, els infants han d’anar SEMPRE —sense excepcions— en una cadira
de cotxe homologada per la normativa europea.
NO S’HA DE DUR MAI UN INFANT EN BRAÇOS D’UN ADULT

S’ha d’emprar un sistema de retenció infantil adequat a l’alçada i al pes de l’infant,
EN TOTS ELS TRAJECTES. Heu de tenir en compte que la major part dels accidents
s’esdevenen en trajectes curts.
ES RECOMANA que l’infant viatgi EN EL SENTIT CONTRARI A LA MARXA almenys fins als 4 anys d’edat.
Actualment la llei obliga a emprar un sistema de retenció infantil fins que l’infant té una alçada de 135 cm.
Tanmateix, la Direcció General de Trànsit i els organismes experts recomanen que sigui fins que arribi
a 150 cm abans de passar a emprar només el cinturó de seguretat del cotxe igual que els adults.
Els sistemes de retenció infantil tenen data de caducitat, que varia segons cada fabricant.
No s’ha d’emprar una cadira d’un cotxe que hagi tengut un accident.
Sempre han d’estar instal·lats als seients posteriors, excepte en els vehicles de dues places
o quan els seients posteriors estiguin ocupats per altres infants i no sigui possible instal·lar-hi
una altra cadira darrere.

VIATJAR A LA CADIRA EN EL SENTIT CONTRARI A LA MARXA
És la manera més segura de viatjar per als infants, cinc vegades més que viatjar en el sentit de la marxa.
Redueix fins a un 80 % el risc de patir lesions greus causades per una cadira instal·lada de cara,
ja que la força de l’impacte l’absorbeix la cadira, no el cos de l’infant.

GRUPS DE CADIRES

GRUP 0 i 0+

GRUP 2-3
(de 15 a 36 kg)

GRUP 1
(de 9 a 18 kg)

GRUP 1-2
(de 9 a 25 kg)

A partir dels 135 cm,
l’infant pot viatjar només amb el
cinturó de seguretat, però
es recomana continuar
emprant un sistema de
A partir dels 125 cm
retenció infantil fins
si l’infant no cap en una cadira
que arribi a 150 cm
del grup 2-3 amb respatller
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