
 
 
 

BASES I NORMES AUTOS LOCOS 
BAIXADA DE FESTA MAJOR DE PALLEJÀ 

Diumenge 14 de juliol de 2019 
 
Recorregut 

Sortida:  carrer Ausiàs March Escriptor cantonada amb Passeig de les Masies 
Arribada: carrer del Riu fins al xanfrà amb el carrer sant Isidre.  
 

 
Categories,  i Baixades: 
 
Categoria A: noies i nois de 6 a 12 anys 
 Nens i nenes a partir de 10 anys i fins 12 anys . 
 Els participants de 10 a 12 anys hauran de fer la baixada d´autos acompanyats pare, 

mare o tutor legal dins de l´auto). 
 
Categoria B:Nois i noies de 13i 14 anys 

Hauran que presentar l’autorització del pare, mare o tutor legal.  
 
Categoria C:Nois i noies de 15a 17 anys 

Hauran que presentar l’autorització del pare, mare o tutor legal.  
 
Categoria D: a partir de 18 anys 
 
- Hi haurà dues baixades de cada categoria 
- L’organització es reserva el dret de canviar el recorregut establert i vetllarà per la 

seguretat dels participants durant el recorregut, mitjançant pneumàtics, bales de palla, 
amb els agents de protecció civil i voluntaris. 

 
Requisits per als participants:  
- Ha d’haver com a mínim una persona pilotant l’aparell.  
- No hi ha límit màxim de pilots per auto loco.  
- Participants menors d’edat: fins a 12 anys, han d’anar acompanyats d’un adult.  
- Participants de 13 a 17 anys han de dur l’autorització signada pel tutor legal. 
- És obligatori portar casc homologat (preferiblement integral).  
- És molt recomanable colzeres, genolleres i pantalons i jerseis llargs.  
- Cada auto loco ha de tenir un responsable, que serà l’interlocutor amb l’organització. 
- No s’han de fer maniobres que puguin posar en perill la seguretat dels altres participants i 

la del públic.  
- Cal obeir en tot moment les indicacions que facin els membres de l'organització, 

voluntaris i els cossos de seguretat.  
- Qui no compleixi les normes establertes quedarà fora de la baixada.  
- Els participants es faran responsables dels danys que puguin causar a d’altres, a ells 

mateixos o a terceres persones físiques o jurídiques. L’organització queda exclosa de 
qualsevol responsabilitat derivada d’aquests fets.  

 
             

          
 



- La baixada d’autos locos no és una cursa ni cap competició, sinó 
una manera de divertir-se i fer espectacle.  

- Tothom hi pot participar.  
 
Requisits pelsautos locos:  
- Els vehicles han de ser de construcció pròpia artesanal. No es 

permeten carros de supermercat, karts, ni bicicletes 
individuals. Es permeten patinets si estan ben “tunejats” i 
bicicletes amb remolc, de grup, o enganxades, sempre que 
estiguin ben “tunejades”. 

- No podrà excedir els 3,5 m de llarg ni els 2,10 m d’amplada 
- Per part de l’organització s’aconsella que elsautos locos facin soroll d’alguna manera, per 

fer la baixada més espectacular. 
- Durant la baixada, és obligatori que hi hagi com a mínim un pilot a dalt de l’auto. 
- Els autos podran adoptar qualsevol forma que permeti la imaginació. A la construcció es 

podrà utilitzar tot tipus de materials -mai podran ser contaminants-. 
- L’estructura de l’auto loco ha de ser adequada, de manera que no en sobresurtin els 

elements perillosos (barres de ferro, fustes, canyes, vidres, objectes punxants i que 
tallin, etc.) que puguin perjudicar els espectadors i/o els participants mateixos. 

- Es imprescindible que portin frens i direcció. Poden tenir clàxon.  
- Les úniques forces que poden empènyer l’auto loco són el pes i els concursants, per tant 

no està expressament prohibit l’us de qualsevol altre mètode de propulsió, per tant no 
es permet usar ningun tipus de motor o impulsor, utilitzant tan sols la força de la inèrcia 
per desplaçar-se 

- Els autos locos seran revisades per l’organització abans de sortir i si no compleixen els 
requisits seran retirades de la participació.  

- Els autos locos hauran de portar un punt on posar la corda pel seu remolcament (cal 
portar la corda també) 

- Les rodes poden ser massisses o pneumàtiques però han d’estar obligatòriament 
recobertes per algun material plàstic o de cautxú, que no degradin el sol sobre el qual 
es desplacen i han de tenir un diàmetre de com a mínim 10 cm. Si es veiés que es 
degraden i provoquen una erosió o marca del sòl seran desqualificades i no podran 
circular. 

- En cap cas no es permetrà realitzar les baixades amb animals, ni dins de l’auto loco, i a la 
vora ni facilitant la tracció o desplaçament de l’auto loco. 

- Cada auto loco haurà de tenir un nom propi, sense que aquest pugui ser ofensiu. En 
aquest sentit l’organització es reserva el dret a no acceptar-lo 

- Cal reservar un espai per a la col·locació del dorsal de cada participant de cada auto loco, 
on inscriurà el nom de l’auto loco.  

 
Construcció de l’auto loco 
- L'organització posa a disposició dels participants (amb un mínim de demanda) LA NAU 

com a espai de construcció d'Autos locos uns dies determinats a concretar. 
 
Comparsa 
- Amb vista a potenciar l’espectacularitat i divertiment de l’acte es proposa que hi hagi 

comparses per a l’animació de l’acte, que aniran “tunejats” de manera festiva i evident i 
que engrescaran durant les baixades dels Autos Locos en un lloc fixe del recorregut. 

- El grup tindrà un màxim de 10 persones i un mínim de 5 persones. 
- Cal fer inscripció prèvia 
             

          



Premis:  
- Es valorarà l’originalitat, la creativitat i la seguretat, tant de l´auto 

loco com dels membres participants. 
• categoria A 
• categoria B 
• categoria C 
• categoria D 
• . 

- Premi especial Comparsa: una entrada a cada component del 
grup per al Tapa Tour de l´any vinent. 

- El Jurat estarà format per un representant de cadascun  dels grups de voluntaris que 
col·laboren en la realització de l´acte i per alguns espectadors triats a l´atzar per un 
speaker durant les diferents baixades 

- El lliurament dels premis i exposició dels autos locos es farà el mateix diumenge  un cop 
finalitzada la baixada, a la carpa de l´organització. 

 
 
Inscripcions:  
- Inici de les inscripcions 30 de maig de 2019 
- Fi de les inscripcions 5 de juliol de 2019 
- Inspecció final de els autos locos a concretar abans de la baixada 
- Els autos locos que no es puguin verificar el dia de la inspecció final no podran participar. 
- Es poden recollir les inscripcions a Jovespai, Ajuntament i per internet a la web de 

l’ajuntament i a les pàgines de facebook i instagramautoslocospalleja2019on es podrar 
resoldre dubtes. 

- Es lliuraran les inscripcions a l’ajuntament 
- No es podrà inscriure el mateix dia de la cursa, sinó en el termini, i haver participat en la 

xerrada de seguretat i en la revisió de l’auto loco. 
- El fet d'inscriure's significa acceptar aquestes bases.  
 
El dia de la baixada: 
- cal presentar-se amb l’auto loco al punt de concentració al lloc de sortida a les 17.00, 

cada categoria al seu lloc de sortida, com indiquen aquestes bases. 
- A les 17.00h es procedirà al reconeixement del recorregut a peutotes i tots els participants 

amb l’organització on es donaran les darreres instruccions. 
- Abans de la sortida es procedirà a la darrera verificació dels Autos Locos.   
 
Altres 
- Totes les circumstàncies no previstes en aquestes bases restarà sotmès a les decisions 

de l'organització. 
- La baixada està coberta amb la pòlissa de responsabilitat civil. Tot i això, els participants 

signen en la inscripció la clàusula en la responsabilitat.  
- L’organització no es responsabilitza dels danys que es puguin produir per imprudències. 
- La baixada està coberta per personal sanitari. 
- L’organització podrà impedir la participació dels participantsabans o durant la celebració, 

que no compleixin les bases en la seva totalitat, o que no facin cas a les instruccions. 
 


