
 Espanyols menors de 18 anys: Menors de 18 

anys que viatgin sense algun dels seus pares o tutors 

legals i que abandonin el territori espanyol sense els 

seus pares o tutors legals: Si tenen el DNI, només 

hauran de portar un model d'autorització per viatjar 

degudament emplenat pels dos pares o tutors legals 

(no s'admetrà si el document només l'ha signat un dels pares, ja que és obligatòria la 

signatura dels dos pares). Aquest model d'autorització es pot aconseguir a les dependències 

de la policia. Els menors de 18 anys que viatgin amb passaport vàlid no necessitaran aquesta 

autorització, ja que el passaport actua com a consentiment o autorització dels pares o tutors 

legals. De tota manera nosaltres recomanem portar ambdós, DNI i Passaport. 

 

Pes de l’equipatge per passatger 

Amb la tarifa Basic, la facturació d'una maleta de fins a 23 kg per passatger està subjecta al 

pagament d'un suplement variable en funció de les característiques singulars de cada vol. A 

les tarifes Optima i Excellence s'inclou la facturació d'una maleta de fins a 23 kg sense cap 

cost addicional. 

Recomanen no superar el pes, doncs heu de “guardar” espai per a la tornada si porteu 

quelcom de record. 

Amb qualsevol de les tarifes, el Passatger podrà facturar més d'una peça d'equipatge 

sempre i quan pagui el càrrec corresponent per peça. 

Està permès superar el pes d'una peça facturada pagant el càrrec corresponent i amb el límit 

de 32 kg per peça. 

Vueling pot negar-se a transportar, totalment o en part, l'equipatge que superi aquest pes 

o que no hagi estat abonat prèviament 

 

Equipatge de mà 

Cada Passatger només podrà dur estrictament 

una peça d'equipatge de mà d'un pes màxim de 

10 kg i d'unes mides màximes de 55 x 40 x 20 

cm, llevat de la tarifa Excellence, que permet 

dur un equipatge de mà d'un pes màxim de 14 

kg, (que no és el nostre cas). 
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A més, pot dur sense cap càrrec extra un element addicional de dimensions substancialment 

inferiors a les mides 35 x 20 x 20 cm, com ara un maletí petit, una bossa de dona o una 

càmera de vídeo o fotos i haurà d'anar obligatòriament sota el seient davanter. 

A la porta d'embarcament, l'equipatge de mà 

que no s'ajusti a la normativa de la companyia, 

és a dir, que superi la quantitat, el pes i les mides 

indicades prèviament, serà retirat i carregat a la 

bodega de l'avió, amb un cost addicional. 

El transportista es reserva el dret a cancel•lar la 

reserva i a negar l'embarcament a aquells passatgers que no compleixin els requisits 

d'equipatge de mà indicats prèviament. 

Els objectes que no compleixin els requisits previstos pel que fa a la mida de l'equipatge de 

mà (incloent-hi els instruments musicals i similars) no es podran transportar al 

compartiment de la cabina de passatgers a no ser que el Passatger hagi pagat un Bitllet o 

Bitllet amb Connexió addicional per transportar-los. 

No es poden transportar com a equipatge de mà els objectes següents: 

De conformitat amb el que estableix el Reglament 185/2010, només es poden transportar 

com a equipatge de mà envasos amb líquids, aerosols i gels (per exemple, dentifrici, fixador 

de cabell, begudes, sopes, perfums, escuma d'afaitar, locions, cremes d'untar alimentàries i 

altres articles de consistència similar etc.) que no superin els 100 ml, els quals es dipositaran 

en una bossa transparent d'una capacitat màxima de 1000 mil•lilitres o equivalent que es 

pugui tancar hermèticament. Només es 

permetrà una bossa per passatger. 

També es permeten líquids o semi sòlids (per 

exemple, preparats infantils) que s'hagin de 

consumir a bord per necessitats mèdiques o 

per una necessitat dietètica especial, tot i que, 

en aquests casos, se'n podrà demanar 

l'autenticitat al Passatger. 

Es permet l'entrada a l'avió de líquids que s'hagin comprat a: 

 Botigues de l'aeroport situades més enllà del control de targetes d'embarcament, en 

punts de venda subjectes a procediments de seguretat aprovats com a part del programa 

de seguretat de l'aeroport, sempre que estiguin empaquetats en una bossa a prova de 

manipulacions i es mostri l'acreditació que la compra ha estat adquirida en aquest 

aeroport concret i en aquest mateix dia. 
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 Punts de venda situats a la zona restringida de seguretat subjectes a procediments de 

seguretat aprovats com a part del programa de seguretat de l'aeroport. 

 Botigues d'altres aeroports comunitaris, 

sempre que els líquids estiguin 

empaquetats en una bossa a prova de 

manipulacions i es mostri una prova 

satisfactòria que la compra ha estat 

efectuada a la zona d'operacions d'aquest 

aeroport concret i en aquest mateix dia. 

VUELING recomana la lectura d'aquest Reglament per consultar detalladament totes les 

prohibicions de transport en matèria d'equipatge de mà vigents. 

VUELING denegarà l'embarcament, en qualsevol moment i sense cap compensació 

econòmica, dels equipatges de mà que no compleixin els requisits previstos al Reglament 

que s'ha esmentat. 

L'equipatge de mà s'ha de col•locar als 

compartiments tancats instal•lats a la part 

superior de la cabina, sota el seient del 

Passatger o en un altre indret especificat 

per la tripulació de cabina. A la tarifa 

Excellence, el Passatger tindrà dret a la 

reserva d'un espai per a un equipatge de mà de fins a 14 kg. El Passatger respondrà pels 

perjudicis causats a VUELING o a tercers pel seu equipatge, llevat que els perjudicis s'hagin 

produït per una negligència de VUELING. 

 

Ús ampliat d'aparells electrònics a bord 

A bord de les aeronaus de VUELING es permet l'ús dels següents dispositius electrònics ("PED") 

per part dels passatgers: 

 Telèfons mòbils ("smartphones") 

 Tauletes electròniques ("tablets")  

 Auriculars electrònics cancel•ladors de soroll exterior 

 MP3, MP4 i aparells semblants, així com reproductors de música digitals 

 Jocs electrònics portàtils de mida reduïda 



 Ordinadors portàtils i ordinadors de mida reduïda ("notebooks") 

 Tauletes de lectura, anomenades popularment "e-readers" 

 Dispositius Bluetooth 

 Càmeres digitals de fotografia i vídeo personals 

(excloent-hi les càmeres professionals). El permís 

d'ús no inclou la possibilitat de fer fotografies dels 

membres de la tripulació o de qualsevol element 

de l'aeronau 

 Reproductors de DVD/CD de mida reduïda 

 Auriculars amb cables (excepte les operacions de rodadura, enlairament i aterratge). 

 Malgrat la informació anterior, en qualsevol moment del vol, la tripulació de l'aeronau 

podrà ordenar que s'apaguin i es desin tots els dispositius electrònics, fins i tot els que 

disposen de "mode avió/vol". 

 Els telèfons mòbils i altres dispositius electrònics de mà que emetin ones 

electromagnètiques, podran usar-se a bord de les aeronaus de VUELING sempre que les 

portes estiguin obertes. Un cop tancades, únicament es permetrà el seu ús en el mode 

avió. 

 

 

 


