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Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès 
 

Consells de seguretat en la preparació de Carrosses 
per una Cavalcada/Rua segura 

 

 
   Amb motiu de la celebració de les Cavalcades/Rues donem els següents 
consells de seguretat en la preparació de les Carrosses per a prevenir els 
accidents. En cap cas aquests consells i recomanacions substitueixen 
l’obligació de planificar les corresponents mesures correctores del risc i de 
prevenció per garantir la seguretat ni tampoc l’obligació d’elaborar el 
corresponent PAU (Pla d’Autoprotecció) que estableixi la normativa 
corresponent : 
 

- Tots els vehicles (tractors, remolcs, etc.) han d’estar legalitzats i disposar 
d’assegurança i de la ITV en ordre. 
 

- Tots els vehicles (tractors, remolcs, etc.) haurien de disposar d’un 
certificat de solidesa i de seguretat tant del vehicle/carrossa com dels 
elements que s’instal·len. 
 

- Les instal·lacions de llum i cablejat dels vehicles i de les carrosses han 
d’estar degudament protegides i cal que disposin d’un butlletí elèctric o de 
revisió d’un electricista. Es recomana que l’enllumenat sigui de baix consum i 
no generi escalfor com per exemple de tipus “LED”. 
 

- Evitar qualsevol tipus de foc i/o font de calor. Els materials han de ser 
ignífugs, si els materials de decoració no són ignífugs, a les carrosses no hi 
pot haver elements de flama (per exemple, pirotècnia), ni que generin 
guspires o molta escalfor. 
 

- Totes les carrosses han de portar un nombre d’extintors suficients i 
adequats al tipus de foc previsible. 

 

- A les carrosses no hi pot haver recipients de líquids inflamables, com per 
exemple gasolina. 

 

- Per subministrar electricitat a l’enllumenat o a altres parts dels vehicles 
i/o de les carrosses es recomana no utilitzar generadors que funcionin amb 
combustibles inflamables. Si això no és possible i en el cas que es disposi de 
grups electrògens cal que es col·loquin en compartiments separats de 
l’habitacle, degudament protegits i han de disposar de la suficient autonomia 
perquè no es recarreguin de combustible mentre es realitza l’activitat. 
 

- El disseny de les carrosses ha de preveure la col·locació d’una protecció 
que eviti l’apropament a les rodes, també ha de preveure una ràpida 
evacuació i salvament en cas d’emergència de les persones que transporta. 
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- A les carrosses, cal evitar instal·lar-hi màquines i altres estris que 
generin un moviment que pugui atrapar les persones que s’hi apropin, com 
per exemple braços o aspes giratoris, etc. En el cas que n’hi hagi, han de 
disposar de la deguda protecció. 
 

- Eviteu que a la plataforma de les carrosses hi hagi moltes persones, pel 
risc de caigudes o d’accidents. Si durant el recorregut no van assegudes, 
garantiu que tenen una tanca o element de protecció de prou alçada (mínim 1 
metre) per evitar que caiguin. S’han d’evitar actes insegurs que puguin derivar 
en accidents de caiguda en alçada, com per exemple accessos puntuals 
sobre estructures sense protecció ni resistència. 
 

- Les estructures muntades a les carrosses s’han de construir de forma 
que no sigui possible que es puguin desplomar fàcilment davant condicions 
meteorològiques adverses (vent, aigua, etc.) i cal preveure la càrrega màxima 
a què poden estar sotmeses. Igualment cal preveure el possible apropament a 
cablejats del carrer i la seva alçada màxima, així com garantir l’aïllament 
d’estructures metàl·liques davant l’acostament a línies elèctriques del 
municipi. 
 

- A l’interior de les carrosses s’han de preveure passos segurs i 
degudament ordenats, que evitin caigudes i ensopegades. 
 

- Respectar en tot moment la capacitat de cada carrossa i garantir la 
seguretat i protecció de les persones que les ocupen i de les que estan al 
voltant dintre de la seva àrea d’influència. 

 

 
 
Seguiu també els consells a www.santcugat.cat i a www.gencat.cat 
 
 
 

Recordeu, en cas d’emergència truqueu al             i doneu-los la màxima 

informació i seguiu sempre les indicacions de les autoritats. 

 

http://www.santcugat.cat/
http://www.gencat.cat/

