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DNI 

Autorització per sortir del país.  

Pes de l’equipatge per passatger 

Us recomanen no superar el pes de la maleta de 15 kg. L’excés d’equipatge 

està subjecta al pagament d'un suplement, variable en funció de les 

característiques singulars de cada vol.   

Recomanem no superar el pes autoritzat de les maletes, doncs heu de 

“guardar” espai per a la tornada si porteu quelcom que record i les coses 

pesen més del que un es pensa.   

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

superi el pes permés. 

 

Equipatge de mà 

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. 

http://www.vueling.com/ca/serveis-vueling/tarifes-dels-serveis-addicionals-al-vol
http://www.vueling.com/ca/serveis-vueling/tarifes-dels-serveis-addicionals-al-vol


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. 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. 

L'espai de cabina pot resultar petit. En aquest cas Vueling pot traslladar el 

vostre equipatge a bodega sense que això suposi un cost addicional. Tingueu 

en compte si porteu objecte de valor, càmeres, tablets… 

Per a més informació podeu consultat la pàgina de la aerolínia 

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.)  Tot i que 

diuen que si no superen els 100ml no 

està prohibit a l’últim viatge ens varen 

fer treure desodorants roll-on que no 

superaven aquesta quantitat, pel la 

qual cosa millor portar-ho a la maleta 

facturada.  

També es permeten líquids o semi sòlids que s'hagin de consumir a bord per 

necessitats mèdiques o per una necessitat dietètica especial, tot i que, en 

https://www.vueling.com/ca/serveis-vueling/prepara-el-teu-viatge/maletes/equipatge-de-ma


aquests casos, se'n podrà demanar l'autenticitat al passatger. Si heu de 

prendre alguna medecina porteu còpia de la recepta electrònica.  

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,  

VUELING pot 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. 

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. 


