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1.- INTRODUCCIÓ
El servei de Rodalies és un dels principals modes de transport públic a Catalunya. L’any
2017 va transportar més de 150 milions de viatgers/eres, i mostra increments anuals de la
seva ocupació entre un 3 i un 4%.
Les diferents xarxes de transport públic esdevenen un servei bàsic per a la societat. Des
dels punts de vista social i ambiental, el necessari canvi modal del transport passa per la
restricció del trànsit de vehicles particulars en determinades zones i, paral·lelament, per una
potenciació del transport col·lectiu com a alternativa viable per a la mobilitat obligada.
Alhora, un dels principals motius per a la realització d’aquest desplaçaments ferroviaris és
l’accés a la feina. que es donen fonamentalment amb destí o sortida a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
Amb l’objectiu d’analitzar objectivament la situació actual del servei de Rodalies a Catalunya,
aquest treball, desenvolupat per diferents estructures de CCOO, pretén ser una aproximació
a les seves mancances, però també constitueix una aportació constructiva i concreta de
propostes per a la seva millora.

2.- EL SERVEI DE RODALIES
Rodalies de Catalunya és la marca comercial utilitzada per la Generalitat
de Catalunya per als serveis ferroviaris de trens de rodalies i regionals
operats per Renfe Operadora i que circulen per la xarxa ferroviària
d'ample ibèric.
Des de gener de 2010 la Generalitat té transferides les competències en
Rodalies pel que fa a la regulació, la planificació, la gestió, la
coordinació, la inspecció dels serveis i les activitats i, el que és més
important, la política tarifària. Des de l’1 de gener de 2011 també té transferits en similars
condicions els Regionals sobre la xarxa convencional, no així el servei Avant per a línies
d'alta velocitat.
Rodalies compta actualment amb set línies integrades a l'Autoritat del Transport Metropolità
de Barcelona, dues a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona i una
més integrada en l'ATM de Girona. A aquestes deu línies de rodalies, cap d’elles a la
demarcació de Lleida, cal afegir-hi sis línies de regionals no integrades en el sistema tarifari,
sumant un total 467,2 km de via i 134 estacions gestionades.
Rodalies comparteix espai amb el tren d'ample mètric gestionat per Ferrocarrils de la
Generalitat (FGC). En total doncs, el servei de trens de rodalies a Catalunya es pot dir que
compta amb 609,8 km, (467,2 km de Rodalies + 142,6 km de FGC), dels quals 569 ja
existien l’any 1975.
Els trams de major densitat són els de l'interior de Barcelona i els que uneixen aquesta amb
Sant Vicenç de Calders per la costa (R2 Sud), Martorell, Terrassa, Maçanet i Mataró. Des
de els anys 60, el major creixement de la demanda ha tingut lloc a la R2 Sud, amb una
vinculació evident amb el desenvolupament urbanístic i de l’activitat productiva. Les

3

connexions amb l'interior també han mostrat un increment del nombre de viatgers, però no
amb la mateixa intensitat.
Els serveis de Regionals considerats des de la seva transferència com a línies de Rodalies
són: R11 de Barcelona a Girona-Figueres-Portbou, R12 de Barcelona a Lleida per Manresa,
R13 de Barcelona a Lleida per Valls, R14 de Barcelona a Lleida per Tarragona, R15 de
Barcelona a Reus-Riba-roja d'Ebre i R16 de Barcelona a Tortosa Ulldecona.
Durant l'últim trimestre del 2007, la xarxa va patir un seguit d'avaries i alteracions de servei
causades o empitjorades per la construcció de la línia d'Alta Velocitat Espanyola (AVE)
Madrid-Barcelona, especialment al seu pas per l’Hospitalet de Llobregat, que va arribar a
significar la suspensió temporal del servei per la costa. Es pot afirmar que aquells
esdeveniments van significar un descontentament entre els seus usuaris i un deteriorament
de la imatge de Rodalies i, més concretament, del seu operador, Renfe.
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3.- EL MODEL DE GESTIÓ
Impulsat per la Comissió Europea, els diferents governs han anat conformant un model
ferroviari que es caracteritza per la liberalització total del transport ferroviari, tendint a la seva
privatització, la segregació de les empreses públiques existents, la separació de l'activitat del
transport (Renfe Operadora) de la construcció, manteniment i regulació de la infraestructura
ferroviària (ADIF) I la reducció de les obligacions de finançament de l'activitat, amb el
consegüent augment desmesurat del deute de les empreses que qüestionen la seva
viabilitat (absència de contracte programa des de l'any 2010).
A més, tot i l'oposició sindical, es produeixen contínues i cada vegada més intenses
privatitzacions i externalitzacions d'activitats de manteniment (trens i infraestructures) i
comercials, que redueixen l'ocupació pública, incrementen la precarietat i afecten la qualitat
del servei.
A nivell de Catalunya, la situació actual està emmarcada pel debat territorial, que implica
fortes tensions entre els Governs de la Generalitat i de l'Estat. En l’àmbit del transport
ferroviari s'expressa en les dificultats que existeixen per concretar un model de
transferències, que està erosionant la viabilitat i la gestió eficaç de les empreses i la qualitat
del servei prestat als usuaris/àries. Encara a falta d'acordar els temes econòmics, el Govern
de la Generalitat amenaça recurrentment amb l'aplicació maximalista de la nova Llei del
sector ferroviari perquè puguin operar altres empreses ferroviàries de viatgers a Catalunya i
concedir Obligacions de Servei Públic a altres empreses que no siguin Renfe operadora,
sense atendre les necessitats reals del servei i qui ha de gestionar els interessos de la
ciutadania.
Les inversions compromeses en el Pla Rodalies 2008-2015 no s'han materialitzat més que
en una ínfima part. També existeix una disputa sobre la gestió del servei de Rodalies (l'Estat
o la Generalitat de Catalunya), quan molt probablement el problema radiqui en la poca
capacitat de les infraestructures existents i en la qualitat del seu manteniment més que en
qualsevol altra causa.
La reduïda construcció de noves vies fins a 1982, contrasta amb les inauguracions
realitzades a Madrid en aquests anys. Tanmateix, els indicadors d'intensitat de la xarxa
ferroviària de les dues ciutats són avui en dia molt semblants.
El principal problema de la xarxa ferroviària barcelonina es troba a la mateixa capital, en els
enllaços entre l'estació de Sants, al sud-oest de la ciutat, i les estacions de les que parteixen
els ferrocarrils del nord i la costa: Clot, Sant Andreu Comtal, Sant Andreu de l'Arenal i
Montcada bifurcació, així com l'estació de França. Actualment existeixen dos túnels que
enllacen Sants amb la bifurcació de Vilanova -el túnel de la Plaça de Catalunya- i amb la
bifurcació d'Aragó -Túnel del Passeig de Gràcia-. En tots dos el trànsit està congestionat.
Això porta als gestors de trànsit a haver de reduir, tot sovint, les velocitats, i fins aturar els
trens, generant importants demores en el servei.
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Les enquestes de qualitat elaborades per Renfe
posen de manifest la mala opinió que els
barcelonins/es tenen d'aquest servei, i que
contrasta amb la bona que tenen del que ofereix
el tramvia o FGC a les seves línies, les quals
desemboquen a la ciutat sense travessar-la.
L'única solució possible a llarg termini seria la
construcció d'un tercer túnel longitudinal estoest, però a dia d'avui ni tan sols existeix en estat d'esborrany, tot i que diferents
planificacions com el Pla Director d’Infraestructures de la Regió Metropolitana de Barcelona
sí que ho contemplen.
Una possible explicació de la manca de noves inversions en aquesta xarxa -que,
significativament, sí que s'han donat en un projecte estrella com l'AVE- es troba en la
inexistència d'una veritable i única autoritat de transport de rodalies. Des de finals de la
dècada dels 70s la xarxa es troba gestionada per dues entitats que depenen orgànicament
d'administracions públiques diferents i, no poques vegades, enfrontades.
D'una banda, la xarxa de via ampla, traspassada a Renfe a 1941, que s'ha ocupat de la seva
explotació fins a 2005 en què es va decidir separar la gestió de la infraestructura de
l'explotació, el que va motivar que quedessin a càrrec d'una nova empresa pública, ADIF, i la
nova Renfe Operadora. L’any 2009 el Govern va cedir les competències de Rodalies
Barcelona al govern català, però tant la infraestructura com el material rodant van seguir en
mans dels seus antics propietaris, és a dir, ADIF i Renfe Operadora.
Així doncs, tot i que formalment el Govern és responsable d'aquest servei, en la pràctica les
seves competències amb prou feines arriben a regular horaris, preus i tràfics.
L'altre gran servei ferroviari, FGC, es troba format per les dues xarxes de ferrocarrils d'ample
no ibèric que van ser traspassats l’any 1977 a Ferrocarrils de Via Estreta (FEVE), i dos anys
després al Govern català. A diferència de la xarxa estatal, el Govern ha realitzat una
considerable inversió i modernització del servei. A més, no es pot ignorar el fet que FGC no
utilitza els túnels transversals de Barcelona, tal i com s’ha apuntat anteriorment. Tot això
explica en part que, ara per ara, el servei ofert per FGC sigui valorat millor que el de Renfe
per les enquestes d'usuaris.
Gràfic Viatgers anuals de Cercanías i Rodalies-FGC (milers)
Font: Ministeri de Foment (www.fomento.gob.es), FGC
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4.- LES INVERSIONS
L’any 2009, el Govern central va aprovar el Pla Rodalies 2008-2015, el qual estava dotat
amb 4.000 milions d'euros destinats a modernitzar les infraestructures ferroviàries de
Barcelona i el seu entorn.
Aquest pla preveu entre d'altres, un augment de l'oferta per arribar als 160 milions de
passatgers, reduir el temps de viatge en un 20% i disminuir els retards a menys de 3 minuts
en el 99% dels trens. Del pressupost inicial s’ha invertit una quantitat molt minsa, que es
situa al voltant del 12%.
Contempla la construcció de 9 noves estacions, l'allargament de les andanes fins a 200
metres per facilitar la circulació de trens més llargs (en doble composició) o millora en
l'accessibilitat de les estacions. També preveu la renovació i la instal·lació de catenàries
rígides en els túnels urbans, i la posada al dia dels sistemes de senyalització (ERMTS 2), el
necessari desdoblament de 80 km de via Montcada i Reixach - de Vic i Arenys de Mar –
Blanes, de la línia de Mataró. No s’ha executat cap d’aquestes importants intervencions.
La recent situació de crisi econòmica va dificultar l’execució del pla aprovat, però cal
destacar la voluntat política dels diferents Governs al concentrar la inversió en ferrocarril en
l'extensió del tren d'alta velocitat a totes les capitals de província, per motius que es poden
considerar polítics o electorals. Com a conseqüència, el manteniment i inversió en el
ferrocarril convencional, en particular els serveis des rodalies, es van veure fortament
minvants. Així, es pot dir que es va actuar en contra de la mobilitat sostenible i segura de la
majoria de la població, dels assalariats i assalariades... del tren de la classe treballadora.
En l’actualitat s’està construint un nou tram ferroviari entre l’estació de Rodalies del Prat de
Llobregat i la terminal T1 de l’Aeroport de Barcelona – El Prat. Amb una inversió de més de
200 MEUR, es tracta de la primera ampliació de la xarxa de Rodalies dels darrers 40 anys
quan, curiosament, es va fer la connexió entre Barcelona i l’actual T2 del mateix aeroport.
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5.- ESTACIONS I ACCESSIBILITAT
Rodalies Barcelona disposa de 134 estacions, de les quals 20
estan adaptades a persones amb mobilitat reduïda. El ministeri de
Foment ha anunciat la inversió de 125 milions d'euros per millorar
les instal·lacions i la seva accessibilitat. A l'àrea de Barcelona es
remodelaran 38 estacions i s'augmentarà l'accessibilitat en 12
més.
Recentment s’han acabat els treballs de rehabilitació d’una de les
estacions més freqüentades de la xarxa ferroviària catalana, la de
Passeig de Gràcia, a Barcelona. S’hi han practicat intervencions
destacables des del punt de vista de l’accessibilitat, com la
instal·lació d’ascensors o l’elevació de les andanes. També és destacable certa restauració
del disseny original d’aquesta estació, el que la fa més personal i amable pels usuaris/àries.
El cas de Gràcia es pot considerar com un bon exemple, però no és traslladable a la resta
de la xarxa. El cert és que moltes estacions presenten avui en dia força mancances, tant des
del punt de vista del confort de les persones usuàries com dels serveis que avui en dia s’ha
de considerar com habituals per a un servei públic de qualitat: informació, seguretat, atenció
al públic, accessibilitat, connectivitat...
A mode d’exemple d’aquesta realitat, tenim el cas de l’estació de Rodalies de Bellvitge, que
compta amb un elevat nivell de demanda (sobre tot en dia feiner) i que desenvolupa un
veritable paper d’intercanviador amb altres modes de transport (metro i FGC) en la segona
ciutat de Catalunya. Aquest baixador presenta goteres durant els episodis de pluja, que han
generat caigudes i queixes per part dels viatgers, que es sumen a unes andanes estretes i
exposades a les inclemències del temps.
L’estació de França també presenta greus deficiències de
manteniment, el que és especialment preocupant en una
infraestructura de gran valor patrimonial i que dona un important
servei a la xarxa ferroviària, ja que cap altra de Barcelona té la
seva capacitat d’estacionament de trens. Però un dels
problemes més greus que presenten aquestes dues estacions
és la seva manca de connexió amb l’entorn. No és lògic que per
accedir-hi s’obligui als usuaris, en molts casos, a recórrer grans distàncies, el que té un
efecte desincentivador en el cas de desplaçaments recurrents. Aquesta situació és dona
també a altres estacions (com la de Cornellà de Llobregat), amb un efecte encara més
dissuasiu per a les persones amb mobilitat reduïda. En molts casos tan sols caldria habilitar
nous punts d’entrada o sortida, que requeririen intervencions toves i perfectament
assumibles avui en dia.
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6.- EVOLUCIÓ DEL PERSONAL
En l'àmbit de Catalunya la plantilla total de Renfe (Avui Grup Renfe i ADIF – ADIF AV),
exclòs el personal de direcció, era de 4.731 treballadors i treballadores l’any 1999, mentre
que el 2017 se situava en 3.445. La reducció ha estat de 1.286 empleats (el -27,2%).
Aquesta reducció ha estat dràstica amb una retallada de 1.324 llocs de treball (un 33,5%) en
el personal operatiu de mà d'obra directa compost pel personal de Manteniment
d'Infraestructures; Personal de Tallers de manteniment de material Rodant, Personal
Comercial de Trens i Estacions; Personal de Conducció; Personal de Regulació i Gestió del
trànsit ferroviari, així com personal de maniobres i gestió de les Mercaderies, etc.
Per la promoció interna d'alguns treballadors/ores i la falta d'ingressos en aquests anys,
només al Personal Tècnic i d'Administració s'incrementa lleument en les Capçaleres
d'Administració i Gestió situades a Barcelona, reduint-s’hi també aquest personal en la resta
de demarcacions.
Pel seu volum destaca la província de Barcelona amb 3.493 treballadors en 1999, que
passen a 2.623 l’any 2017, 870 empleats menys (un 24,9%), sent dràstica la retallada de
personal operatiu amb 932 persones (el que suposa un 32,5% menys de mà d'obra directa).
No obstant això, com s'aprecia en el quadre, la disminució de la plantilla és constant i
continua en totes les províncies, superant la pèrdua de més de 1/3 de la mà d'obra directa
en menys de 18 anys.
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7.- MANTENIMENT DEL MATERIAL RODANT
Rodalies de Barcelona disposa d'un total de 266 vehicles ferroviaris, amb una antiguitat
entre 14 i 25 anys, comptant des de la primera posada en servei per sèrie (model del tren) i
nombre de vehicle.
L'antiguitat en si mateixa no és negativa. Des del punt de vista de la sostenibilitat
mediambiental la durabilitat (tant del material ferroviari com de les pròpies infraestructures)
són un gran valor. La durabilitat del material ferroviari supera amb escreix al vehicle privat i
s'aproxima més al de la navegació marítima i aèria. Lògicament, això obliga a les empreses
operadores a planificar i dotar correctament les actuacions sobre el manteniment preventiu i
correctiu.
SERIES

TALLER

MANTENIDOR

Nº

ANY
POSADA EN
SERVEI

447

MONTCADA

IRVIA

38

1999

19

447

CORNELLA

NERTUS

78

1999

19

447-448-449

SA CONDAL

RENFE FAMA

50

1999-2001

19 - 17

450-451

VILANOVA

IRVIA

18

1994

24

464-465 Civias

MONTCADA

IRVIA

25

2004-2007

14 – 11

464-465 Civias

MATARO

IRVIA

23

2004-2007

14 – 11

463 Civias

VILANOVA

RENFE FAMA

9

2003

15

465 Civias

VILANOVA

RENFE FAMA

11

2007

11

470

SA CONDAL

BTREN

14

1993

25

TOTAL UNITATS

ANYS
D’ANTIGUITAT
A 2018

266

El manteniment està repartit entre empreses mantenidores de la indústria privades, a través
Societats Mixtes participades per les empreses constructores de material rodant i Renfe com
són: IRVIA amb ALSTOM, NERTUS amb SIEMENS I BTREN amb BOMBARDIER i la pròpia
operadora Renfe que a través de Fabricació i Manteniment manté 70 vehicles amb mitjans
propis, i que representa el 26,31% del total de les unitats, la indústria privada (societats
mixtes participades) manté 196 unitats que representa el 73,68%.
El total, d'incidències de caràcter tècnic imputable directament al material motor, per tant al
manteniment, l'any 2017 ascendeix a 3.715, el que suposa una ràtio de 309,6
incidències/mes i de 10,2 /dia.
Durant el primer semestre de 2018, el total d’incidències per aquesta causa ha estat de
2.244, la qual cosa, de seguir el mateix patró en el que resta d’any, ens col·locaria en un
total de 4.488, la qual cosa suposaria una ràtio de 374 incidències/mes i de 12,3
incidències/dia, i superaria en negatiu la dada de 2017.
Rodalies disposa d'un servei d'assistència tècnica en línia, amb treballadors amb la missió
principal de reparar avaries in situ, en un temps mínim aproximat de 5 minuts (si no poden
reparar en aquest temps, han de normalitzar el servei i treure el tren de la via).
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Les reparacions més usuals a què s'enfronta aquest equip són: problemes de portes i
enfrontaments, aire condicionat, fuites, talls i enganxades de pantògraf, etc.

8.- MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA
Una de les principals incidències relacionades amb avaries que es produeixen en la
infraestructura és el trencament de catenària Les avaries de l'estesa elèctrica poden afectar
una o les dues vies, i no s’hi pot circular fins a la seva reparació (supressió de trens).
Un altre problema destacable són els trencaments de carril o canvis de carril, que poden
produir el tancament dels senyals, el que ocasiona retards en els trens, ja que la seva
reparació precisa el tall de la via, localització del
trencament i en el major dels casos reparació temporal
establint limitacions de velocitat (entre 5 i 50 km/h) fins
que a la banda de manteniment pugui realitzar-se de
forma definitiva (horari nocturn de circulació restringida
dedicada a la reparació de la infraestructura).
Aquestes avaries en la seva majoria es produeixen a
causa de mancances en recursos humans, tècnics i
materials. La manca de recanvis està fent cada vegada més comú la competència entre
equips (treure canvis, encreuaments i altres elements d'una instal·lació per poder donar
servei a una altra amb major preferència, peces de catenària, etc.). Aquesta situació també
provoca que aparells que pel seu estat haurien de ser substituïts s'hagin de reparar per no
tenir alternativa. Igual que en el manteniment dels vehicles, es treballa amb dos tipus de
manteniment, el preventiu i el correctiu. El manteniment preventiu no es realitza de forma
eficaç, és insuficient a causa de l'esmentada manca de personal i de material, i pot generar
despeses més importants una vegada s’ha generat l’avaria i, per tant, un problema en el
servei.
En moltes dependències s'ha optat per subcontractar les tasques per cobrir les baixes de
personal, o per fer-se càrrec d'obres amb un desenvolupament que necessitaria una plantilla
molt més gran de l'actual. Per exemple la plantilla del servei de Vies i Obres, encarregada de
realitzar les inspeccions de desviaments i vigilància de la via, només pot realitzar-la dues
vegades l'any. Tenint en compte que hi circulen diàriament centenars de trens, són revisions
insuficients, i, a sobre, no tenen accés estable a les eines d'ultrasons que testegen la
integritat dels carrils detectant micro fissures que amb el temps es convertiran en fissures,
amb la qual podrien evitar algunes de les incidències més aparatoses pel que fa a
l’entorpiment del servei si s'utilitzés en revisions més freqüents.
A aquesta falta de mitjans cal sumar la precarietat que es deriva d'aquests nous contractes,
com ara el MIV (Manteniment d'Infraestructura de Via), amb empreses externes que en
moltes ocasions proporcionen personal amb poca formació, jornades de treball molt
extenses, i vehicles i eines en pèssimes condicions. Lògicament la facturació d'un servei
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d'inferior qualitat és menor, però el resultat de retallar despesa en manteniment i les
polítiques de les licitacions en concursos deriva en la deficitària situació actual.
El manteniment correctiu, de la mateixa manera, tendeix a ser externalitzat, accedint-hi
empreses que han fet les ofertes més baixes en concursos per licitacions. El seu objectiu
primordial és el benefici econòmic, i que el contracte no li acabi sortint car .

9.-INCIDÈNCIES
Les incidències són totes aquelles situacions que de manera imprevista afecten al bon
funcionament o marxa del servei. Quan una incidència es produeix, generalment ocasiona el
retard del tren afectat, a més de les posteriors circulacions, sent possible fins i tot la
supressió d'alguna circulació, ressentint-se la freqüència de pas dels trens d'una línia, el que
es tradueix en aglomeracions de viatgers.
Les hem dividit en tres grans àrees:
1. Imputables a Renfe (prestadora i operadora del servei, la qual gestiona l'explotació
comercial, aporta els vehicles i s'ocupa del seu manteniment),
2. Imputables a l'ADIF (Titular de la infraestructura, vies, electrificació , estacions i
gestora de la circulació de la xarxa)
3. Imputables a causes externes als dos anteriors (actes de vandalisme, grafits i
circumstàncies en què trens d'altres empreses entorpeixen la circulació dels trens de
Rodalies) i imputables a altres operadores i a treballs de empreses externes en
tallers, vies i infraestructures.
Així a l’any 2016, d'un total 16.042 incidències es van imputar:





Al material motor 3.927 (24,47%) i 589 (3,67%) a la gestió de l’operador RENFE.
A causes imputables a ADIF per la seva gestió i gestió de la Circulació 5.605
(34,94%) i 3.613 (22,52%) incidències motivades per les Infraestructures (Via,
Senyals i Enclavaments, Electrificació i comunicacions).
A causes externes 2.227 (13,88%), i 81 (0,5%) imputables a altres operadores i
Treballs d’empreses externes en tallers, vies i infraestructures.

A 2017, de 18.748 incidències, es van imputar:





Al material motor 3.715 (19,82%) i 865 (4,61%) a la gestió de l’ operador RENFE.
A causes imputables a ADIF per gestió de circulació 7.915 (42,22%). I 3.263
(17,40%) incidències motivades por les infraestructures (Via, Senyals i
Enclavaments, Electrificacions i Comunicacions).
A causes externes 2.672 (14,25%), i 318 (1,7%) imputables a altres operadores o
Treballs d’ empreses externes en tallers o vies i infraestructures.

Les avaries que es van produir en 2017, darrer exercici amb dades tancades, es poden
subdividir en diverses categories:


De les 7.834 que van ser degudes a la gestió de la circulació: 5.322 van ser per
temps perdut per creuament de trens, i 1.730 per haver de fer itineraris
alternatius. De 1.782 a incidències a la via (1.729 per limitacions de velocitat).

12




De les 3.715 degudes al material motor 835 per avaria de les portes, 361 per
avaria dels frens, i 366 per convertidor de traccions.
De les 2.672 es van deure a causes externes, de les quals destaquem: 869 per
l'ús de l'aparell d'alarma; 538 a l'alteració de l'ordre públic;414 a actes vandàlics;
177 a apedregades;91 a grafits1.

Durant el primer semestre de 2018, d’un total de 9.032 incidències:





Al material motor 2.244 (24,84%) i 614 (6,80%) a la gestió del operador.
A causes imputables a ADIF per la seva Gestió i Gestió de la Circulació 3.411
(37,77%). I 1.083 (11,99%) incidències motivades per les Infraestructures (Via,
Senyals i Enclavaments, Electrificació i Comunicacions).
A causes externes 1.585 (17,55%), i 95 (1,05%) imputables a altres operadores o
Treballs d’empreses externes als tallers, vies i infraestructures.

A 2016, es van veure afectats un total de 6.667.957 viatgers, 5.630.476 ho van ser al 2017 i
fins al primer semestre de 2018 ho han estat un total de 2.929.311; és a dir, en el període
estudiat ens movem sempre al voltant dels 6 milions de persones afectades/any i mig milió
de persones/mes.
1

En aquest sentit el 14-02-18 el director de Rodalies Catalunya ha denunciat que els actes de vandalisme
li han costat al servei de l'ordre de 10 milions d'euros.
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L’any 2016, 72.557 trens van veure’s afectats; 54.130 ho van ser el 2017 i en el que portem
de 2018, ho han estat 28.731, mentre que 1.705 trens van ser suprimits el 2016, 2.131, l’any
2017 i 1.325 ho han estat durant el primer semestre de 2018.
La projecció fins a finals d’any 2018 no convida precisament a l’optimisme. Existeix una
previsió de molts més trens suprimits i de viatgers indemnitzats que a 2017 i 2016, la qual
cosa apunta a una major gravetat de las incidències que s’estan produint.
Com a conclusió es pot afirmar que hi ha massa causes imputables a ADIF i a Renfe, el que
està íntimament relacionat amb la manca d'inversió, tant en infraestructures com en la
renovació del material motor.

10.- VALORACIÓ SINDICAL
El transport ferroviari a Catalunya pateix un greu deteriorament, fruit de dos factors
principals: els efectes de la crisi sobre l'ocupació i la gradual retallada en el manteniment i
adequació dels principals elements que asseguraven la qualitat d'aquest servei.
La inversió actual no només no redueix les incidències, els retards i la supressió de trens,
sinó que manté una tendència al seu increment en els últims anys, tal com es desprèn de les
dades aportades.
Resulta urgent abordar els dèficits històrics en infraestructures en un moment d’increment de
la demanda de passatgers. Es podria situar com a exemple (pot ser l’obra més necessària)
la construcció del tercer túnel pel servei de Rodalies de Barcelona, ja sigui en les seves
variants de l’Avinguda Diagonal o de la Travessera de Gràcia.
Hi ha una manca d’atenció i d’oferta d’un servei de qualitat als usuaris, especialment pel que
fa a l’accessibilitat i el confort de les estacions, el que resta competitivitat a Rodalies i
perjudica la qualitat de vida de bona part de la ciutadania.
A més, aquesta situació té una repercussió directa i força negativa en les càrregues de
treball de les plantilles de les empreses ferroviàries, cada vegada més minvades i sense
possibilitat d'atendre les persones que utilitzen aquest servei amb els nivells de qualitat
adequats.
Els objectius de diferents legislacions i programes impulsats per diferents administracions
públiques, que pretenen reduir impactes ambientals, millorar la qualitat de vida i reduir la
sinistralitat, troben un seriós obstacle en el model actual de gestió del servei ferroviari, que
no mostra capacitat d’atraure nous usuaris/àries entre els conductors de vehicles particulars.
No existeix una veritable coordinació entre les diferents administracions responsables de la
mobilitat per tal d’impulsar mesures i campanyes que incentivin l’ús del transport públic,
incloent el ferroviari. Les empreses privades, responsables de la seguretat dels seus
treballadors/ores, tampoc estan preocupades per canviar el tipus d’accés als centres
d’activitat, massa depenent del vehicle particular.
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Els espais de participació institucional
on es podria tractar el problema de
Rodalies no estan funcionant. Per
exemple, el Comitè de Clients de
Rodalies fa anys que no es convoca.
D’altra banda, CCOO ha denunciat
que cada any es produeixen més de
300 agressions als treballadors/ores
dels serveis ferroviaris de Catalunya.
En el cas concret del servei de Rodalies, durant el 2017 es van constatar 177, tan físiques
com verbals, incloent-hi els agents de seguretat. Els actes vandàlics van afectar directament
prop d’un milió de passatgers l’any passat. La mateixa direcció general de Rodalies ha
quantificat el cost dels actes de vandalisme en 10,7 milions d’€ tan sols en aquell exercici.
Els interventors de Rodalies van emetre més de 16.000 sancions per circular sense el
preceptiu títol de transport.

11.- PROPOSTES DE CCOO
Les polítiques econòmiques predominants intenten qüestionar el desenvolupament i el
manteniment de les activitats de l'àmbit públic, prioritzant els criteris econòmics (que s’han
de considerar, lògicament) sobre el servei a la ciutadania, els impactes ambientals i la
qualitat de l’ocupació.
En relació al servei de Rodalies, des de CCOO defensem:
 Enfortir el paper del sector públic en les empreses ferroviàries i la titularitat pública del
transport i infraestructura ferroviària.
 Manteniment de l'ocupació i les condicions de treball en les empreses del sector.
 Participació sindical en el desenvolupament del model ferroviari.
Com a desenvolupament concret d'aquestes premisses, les principals que realitzem
des de la nostra organització sindical són:
 L’aprovació d'un pressupost extraordinari i suficient per recuperar el nivell necessari
d'inversió i manteniment perdut durant les darreres dècades.
 La implicació de les administracions competents (Ministeri de Foment i Generalitat de
Catalunya) en els plans d'inversió. La planificació i gestió han de respondre a criteris
objectius i objectivables (població servida, existència d’alternatives de transport,
eficiència energètica, sostenibilitat ambiental, costos externs estalviats), i a de partir de
mecanismes de participació institucional efectius.
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 L’avenç en la integració tarifària a nivell de Catalunya, basada en la complementarietat
de modes de transport i en preus que bonifiquin als usuaris/àries recurrents. La
implantació de la T-Mobilitat, que hauria d’arribar a finals de 2018, no pot ser una mera
transició cap a títols de transport digitalitzats, si no que ha de significar un canvi en el
model tarifari del transport públic, que ha de partir del debat entre les entitats socials.


La reversió de les externalitzacions, internalitzant el manteniment del material rodant i
de la infraestructura. Això permetria un increment de la capacitat d’intervenció (i, per
tant, la minimització de les avaries), comptar amb una plantilla suficient per atendre les
incidències realment produïdes, i prioritzar la qualitat dels sistemes de seguretat,

 L'augment dels llocs de treball (1.286 llocs de treball directes perduts entre 1999 i 2017)
i la millora de les condicions laborals.
 El desenvolupament dels plans d'ampliació sobre els quals ja s'ha invertit importants
quantitats en estudis tècnics i de viabilitat, amb resultat positiu, en particular el que
preveu el pla de Rodalies 2008-2015.
 Considerar Obligació de Servei Públic tots els serveis ferroviaris de Rodalies i
Regionals, ampliant el nombre de circulacions, freqüències i capacitats.
 Prorrogar l’actual prestació dels serveis de les
empreses públiques Renfe Operadora i FGC
durant un mínim de 15 anys davant el
desenvolupament de les normatives ferroviàries
aprovades per la UE.
 La creació o la reactivació d’àmbits de participació
institucional per permetre la participació de les
entitats socials en la presa de decisions sobre el
planejament i les inversions ferroviàries.
Des de CCOO situem les inversions que, al nostre criteri, cal prioritzar per millorar la
mobilitat a les grans ciutats catalanes, i que ja ha han estat compromeses per
diverses administracions:
 Construcció de la via doble de Montcada a Vic (R3) i d'Arenys de Mar a Blanes (R1).
 Construcció del tercer túnel per a Rodalies de Barcelona, i de noves estacions i
intercanviadors a l'Hospitalet de Llobregat i Sant Andreu Comtal –Sagrera.
 Modernització de l'actual infraestructura, per incrementar la intensitat dels trànsits.
 Ampliació dels sistemes ERTMS i GSM-R per millorar la seguretat en la circulació dels
trens.
 Millorar els accessos i els tancament de les estacions per augmentar la seva comoditat
i, alhora, combatre el frau.
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 Millorar la seguretat en trens i estacions per evitar agressions als treballadors, millorar la
confiança dels passatgers i reduir els danys al mobiliari i les instal·lacions.
 Augment i renovació del parc de trens.

 Posada en funcionament de les Rodalies de Lleida.
 Impuls dels serveis de Rodalies de Tarragona i Girona.
 Reconfiguració de l’R2 Sud i dels serveis regionals (R13, R14, R15 i R16) a l’estació de
Rodalies del Prat de Llobregat, per tal de situar parades i millorar les connexions des de
Tarragona amb les terminals de l’aeroport de Barcelona – El Prat i la L9 Sud2.
 Finalitzar les obres de connexió entre les estacions de Vandellòs i Vilaseca mantenint
un servei de qualitat entre l’Hospitalet del l’Infant i Port Aventura, tal i com ha recomanat
recentment el Síndic de Greuges.
 Integració de les Rodalies en les ATM respectives, i en el sistema tarifari integral (una
vegada implantada la T-Mobilitat).
 Inici dels estudis necessaris per implantar noves línies:
o

Castelldefels - Cornellà,

o

Línia Orbital de connexió de les comarques del Garraf, Alt Penedès, Baix
Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme.

Versió 7.0. Setembre de 2018
Un treball realitzat per:

Amb el suport de:

2

Tan sols s’hi aturen 5 expedicions de la R15, amb origen a S. Vicenç de Calders. Cap de tornada a
aquesta estació. I cap servei entre les 9.06 i les 22.51, el que obliga a fer transbordament a Sants.
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