
RODALIES DE CATALUNYA: 
UN TREN PER A LA CLASSE

TREBALLADORA 

INFORME DE CCOO 

La situació actual de Rodalies

Principals propostes de CCOO 

Enfortir el paper del sector públic en les empreses ferroviàries i la
titularitat pública del transport i infraestructura ferroviària. 
Recuperar el nivell necessari d'inversió i manteniment perdut durant les
darreres dècades, millorant la capacitat i la qualitat del servei actual. 
Revertir les externalitzacions, augmentant els llocs de treball i millorant
les condicions laborals. 
Prorrogar l’actual prestació dels serveis de les empreses públiques
ferroviàries durant un mínim de 15 anys. 
Garantir la participació sindical en el desenvolupament del model
ferroviari. 
Integrar les Rodalies en les ATM respectives, iniciant el seu
funcionament també a Lleida. 
Desenvolupar una implantació avançada de la T-Mobilitat, que superi
les limitacions actuals i bonifiqui als usuaris/àries més habituals. 

Realització:  

L'any 2017, el servei de Rodalies va transportar més de 150
milions de viatgers/es, i mostra un increment d'un 3-4% anual. 

El model vigent  es  caracteritza per la liberalització total del
transport ferroviari, tendint cap a la seva privatització. 

Només s'han executat el 12% de les inversions compromesses
en el Pla de Rodalies 2008-2015 . 

Les baixes inversions contribueixen a  l'augment de les
incidències, els retards i la supressió de trens.  

El personal de Renfe a Catalunya s'ha reduït en 1.286
treballadors/es, un 27,2%, en el periode 1999-2017. 

Tan sols 20 de les 134 estacions de Rodalies a Barcelona estan
adaptades a persones amb mobilitat reduïda. 

El total d'incidències imputables als trens durant l'any 2017 va
ser de 3.715 (309,6 incidències al mes; 10,2 al dia) 

La falta de mitjans (recursos materials, tècnics i humans)
sumada a la precarietat dels nous contractes, resulta en

l'augment de les incidències.   

Cada any es produeixen més de 300 agressions als
treballadors/es dels serveis de ferrocarrils de Catalunya. 

Amb el suport de:  


