Societat | NacióDigital | Actualitzat el 13/08/2019 a les 12:51

Com t'afectarà la vaga de Renfe
d'aquest dimecres?
Els trens de Rodalies tindran uns serveis mínims del 40% durant les aturades
parcials

Dos trens de Rodalies aturats a l'estació de Vic | Adrià Costa

El sindicat Confederació General del Treball (CGT) ha convocat aquest dimecres, dia 14, una altra
jornada de vaga a Renfe
(https://www.naciodigital.cat/noticia/185702/renfe/cancella/325/trens/vaga/aquest/dimecres) , ara
coincidint amb el pont d'agost. Serà la segona de les quatre convocatòries en tot l'estiu: la primera,
el 31 de juliol i les següents el 30 d'agost i l'1 de setembre.
La vaga consistirà en dues aturades parcials: de les dotze del matí fins a les quatre, i de les vuit de
la tarda fins a la mitjanit. La resta de la jornada els serveis de trens prosseguirà amb normalitat.
Des del Ministeri de Foment (i el Departament de Treball en el cas de Rodalies) s'han establert
uns serveis mínims per poder assimilar el gran nombre de passatgers previstos en dates
vacacionals. Des de NacióDigital te'ls desglossem:
[despiece]SERVEIS MÍNIMS
- Servei de Rodalies: De 12:00 h a 16:00 h i de 20:00 h a 24:00 h hi haurà un 40% de trens
disponibles.
- Llarga distància i AVE: 78% de serveis mínims durant les aturades parcials.
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- Mitja distància i Avant: 65% de serveis mínims durant les aturades parcials.
En aquest Decret (https://saladeprensa.renfe.com/renfe-garantiza-los-servicios-minimosdecretados-por-fomento-para-la-jornada-de-huelga-convocada-por-cgt-para-el-31-de-julio/) del
Ministeri de Foment es poden consultar quins trens de Llarga distància i AVE circularan durant la
jornada de vaga. [/despiece]
[despiece]Anul·lar un viatge
Renfe ha establert diverses mesures pels viatgers que tingui un bitllet per un trajecte de Llarga i
Mitja Distància afectat per la vaga:
- Se'ls permetrà, sempre que sigui possible, viatjar en un altre tren amb un horari aproximat.
- Anul·lar o canviar el bitllet sense cap cost, en cas de no voler fer el viatge. [/despiece]
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