
 

COMPROMÍS PER LA SEGURETAT VIÀRIA 
 

AndBus s’adhereix a aquest compromís promogut per IRU (International Road Transportation Union).   

L’empresa es compromet així a implementar i aplicar aquestes disposicions de manera regular i verificable.   

 
1. Planificar els viatges de manera a respectar les 

nostres obligacions en matèria de seguretat 
• Planificar els transports de manera a respectar la 

normativa relativa a les hores de conducció i el 
temps de repòs. 

• Assegurar-se que el pes del vehicle respecta les 
prescripcions en matèria de càrrega mínima i 
màxima per eix. 

• Planificar els viatges de manera a respectar les 
exigències relatives a la velocitat. Si no hi han 
restriccions, assegurar-se que es passa per 
l’itinerari més segur. 

• Assegurar-se que els vehicles estan aparcats de 
manera a no impactar la seguretat viària. 
 

2. Controlar el respecte de la llei per part dels 
conductors 
• Controlar regularment que les conductors disposen 

del permís de conduir i dels certificats de formació 
professional, i altres documents exigits per llei, i 
que hagin rebut una formació adequada. 

• Controlar els discs de tacògrafs i targetes de 
conducció per vetllar pel respecte del temps de 
conducció i de repòs.  

• Respondre adequadament a totes les queixes 
relatives als conductors. 

• Vetllar que tots els conductors siguin plenament 
conscients de les seves obligacions, sobretot envers 
els seus passatgers i que les compleixin.  

 

3. Fomentar la formació contínua més enllà de les 
obligacions legals 
• Animar els conductors a entendre les seves 

responsabilitats envers els seus passatgers, els 
altres usuaris de la carretera  i altres comunitats 
que l’utilitzen. 

• Fer que els conductors estiguin formats a les 
normes internacionalment reconegudes. 

• Conservar els justificants d’aquestes formacions. 

• Avaluar regularment l’acompliment dels 
conductors que van ser objecte de 
queixa/reclamació. 
 

 
• Entregar a tots els conductors un exemplar de les fitxes 

o tot altre document que ajudi el conductor en 
l’explotació del servei/línia (seguretat viària, 
procediments d’emergència, …).  

 
4. Assegurar-se que els vehicles són segurs i ben 

mantinguts  
• Assegurar-se a través d’un manteniment preventiu i 

controls abans de cada viatge, que els vehicles estan en 
estat de circular amb seguretat. 

• Assegurar-se que els vehicles estan ben preparats en 
funció de l’estat de les carreteres i de les condicions 
climatològiques possibles i preveure l’equipament 
necessari per aquest efecte (per exemple, 
equipaments per la neu a l’hivern). 

• Implementar consells en matèria de manteniment de 
vehicles. 

• Implementar procediments que permetin als 
conductors comunicar incidències.  

 

5. Respectar els altres usuaris de la carretera i els 
vianants  
• Formar els conductors a les tècniques de conducció 

« defensiva ». Especialment, el fet de no atansar-se 
massa al vehicle de davant. 

• Recordar als conductors la gran vulnerabilitat dels 
vianants, ciclistes i motoristes. 

• Assegurar-se que els conductors utilitzen al màxim les 
autopistes i carreteres generals/nacionals, i que eviten 
passar per zones residencials excepte quan els 
autobusos han de desservir-les. 

 
6. Promoure la salut i benestar dels nostres empleats 

• Respectar la nostra responsabilitat com a empresari 
envers els nostres col·laboradors en matèria de 
seguretat i salut en el treball.  

• Prendre mesures concretes per fomentar que els 
conductors adoptin hàbits saludables i evitar així 
conduir sota la influència de medicació inapropiada. 
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