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Actualment l'ús de furgonetes, també conegudes com a 

vehicles comercials lleugers, va en augment, en 

particular després d'un increment del sector de repartiment 

a domicili, i el fenomen de les compres en línia, que ha 

incrementat en gran manera els repartiments de petits 

articles a les llars a través d’aquest mitjà de transport. 
 

A la present fitxa trobaràs unes recomanacions de 

seguretat adreçades a conductors de furgonetes per 

aconseguir una conducció segura. 

 Recomanacions de seguretat durant l’ús de furgonetes: 

Pla General d'Activitats Preventives 2019 

 

Planificar i gestionar el treball en aturat, oblidant-nos d'utilitzar el telèfon, 

cercar adreces o anotar un missatge, etc. 

 

No superar els límits de velocitat, la màxima per a furgonetes a 

autopistes i autovies és de 90 km/h. 

Extremar la precaució davant els usuaris més vulnerables com els 

vianants, els ciclistes o les motociclistes, sobretot en maniobres tipus 

marxa enrere, en ser menor la visibilitat. 

 

Distribuir uniformement la càrrega, els objectes de més pes directament 

sobre la plataforma i preferiblement entre els dos eixos. Subjectar la 

càrrega convenientment per evitar desplaçaments.   

 

Vigilar els angles morts, cal fer una observació directa girant el cap per 

veure per les finestretes laterals. 

Com a norma general circular pel carril de la dreta, sense entorpir la 

resta d'usuaris ni provocar desordre a la circulació.  
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En general, mantenir la velocitat de circulació el més uniforme 

possible intentant evitar les frenades i accelerades. 

 

Adaptar la velocitat en circular amb el vehicle carregat, la inèrcia als 

revolts serà més gran i la distància de frenada augmentarà 

considerablement, per la qual cosa s'ha d'augmentar la distància de 

seguretat. 

 

Amb el vehicle carregat també es veurà afectada l'alçada dels fars, per la 

qual cosa quan utilitzem els llums hem de tornar a reglar la seva alçada. 

 

Realitzar les revisions corresponents i no allargar el canvi d'elements 

de seguretat, com els frens, l'amortiment o els pneumàtics.  

 

Canviar els pneumàtics davant del seu desgast, la profunditat mínima 

legal del dibuix és 1,6 mm, sense oblidar revisar la pressió de les 

rodes cada 2.000 km, mensualment o davant d'un desplaçament llarg. 

 

Fer servir sempre el cinturó de seguretat i regular el reposacaps 

 

Recorda      

Un bon  
manteniment  

pot  evitar accidents 


