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ORDRE TSF/ /2017, de 2 d’octubre de 2017 de modificació, de l’ORDRE TSF / / 2017 de 
29 de setembre de 2017, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de 
prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant les convocatòries de vagues 
generals convocades des del dia 2 d’octubre fins al 13 d’octubre de 2017.  
 
Vist el contingut de la Ordre TSF//2017, de 29 de setembre de 2017, per la qual es 
garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de 
Catalunya durant les convocatòries de vagues generals convocades des del dia 2 d’octubre 
fins al 13 d’octubre de 2017, dictada a partir de la convocatòria de vaga formulada per la 
Confederació General del Treball de Catalunya (CGT) (amb registre d’entrada de data 21 de 
setembre de 2017, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), que s’iniciarà el dia 3 
d’octubre de 2017 fins al dia 9 d’octubre de 2017, de 0.00 a 24:00, però, en els centres de 
treball que estiguin organitzats mitjançant sistema de torns, la vaga començarà en el darrer 
torn anterior a les 0.00 hores del dia 2 d’octubre de 2017 i acabarà quan finalitzi el darrer torn 
de la darrera jornada de vaga, el dia 10 d’octubre, també, durant la jornada del dia 2 
d’octubre, cessaran en el seu treball els treballadors i funcionaris que prestin els seus serveis 
en sectors de producció de productes, béns, serveis i distribució que hagin de tenir efectes 
immediats durant la primera jornada de vaga, el dia 3 d’octubre de 2017, i que afecta tots els 
treballadors i treballadores, tant funcionaris com laborals, de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya; la convocatòria de vaga formulada per la Coordinadora Obrera Sindical (COS) 
(amb registre d’entrada de data 21 de setembre de 2017, al Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies), que s’iniciarà el dia 3 d’octubre de 2017 fins al dia 9 d’octubre de 2017, de 
0.00 a 24:00, però, en els centres de treball que estiguin organitzats mitjançant sistema de 
torns, la vaga començarà en el darrer torn anterior a les 0.00 hores del dia 2 d’octubre de 
2017 i acabarà quan finalitzi el darrer torn de la darrera jornada de vaga, el dia 10 d’octubre, 
també, durant la jornada del dia 2 d’octubre, cessaran en el seu treball els treballadors i 
funcionaris que prestin els seus serveis en sectors de producció de productes, béns, serveis i 
distribució que hagin de tenir efectes immediats durant la primera jornada de vaga, el dia 3 
d’octubre de 2017, i que afecta tots els treballadors i treballadores, tant funcionaris com 
laborals, de la Comunitat Autònoma de Catalunya; la convocatòria de vaga formulada per la 
Intersindical-CSC (amb registre d’entrada de data 22 de setembre de 2017, al Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies), que s’iniciarà el dia 3 d’octubre de 2017 fins al dia 9 
d’octubre de 2017, de 0.00 a 24:00, però, en les empreses amb treball a torns continuats, la 
vaga començarà amb l’inici del torn de nit del dia 2 d’octubre i acabarà amb la finalització del 
torn de tarda del dia 9 d’octubre; si el torn de tarda s’inicia el dia 9 d’octubre i finalitza el dia 10 
d’octubre, la vaga es realitzarà durant tota la jornada de treball, si al menys el 50% de la 
jornada de treball correspon amb el dia 9 d`octubre, i que afecta tots els treballadors i 
treballadores, tant funcionaris com laborals, de la Comunitat Autònoma de Catalunya; i per 
últim, la convocatòria de vaga formulada per la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) 
(amb registre d’entrada de data 21 de setembre de 2017, al Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge), que s’iniciarà el dia 2 d’octubre de 2017 fins al dia 13 
d’octubre de 2017, de 0.00 a 24:00, i que afecta tots els treballadors i treballadores, tant 
funcionaris com laborals, de la Comunitat Autònoma de Catalunya;  

 
Vist que, d’acord amb el que estableix el Decret 120/1995, de 24 de març, la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies té la facultat per determinar els serveis mínims dins de l’àmbit 
territorial de Catalunya, en el cas de vagues de personal laboral d’empreses, entitats o 
institucions encarregades de la prestació de serveis essencials sobre els quals recaigui la 
titularitat de la competència, així com en cas de vagues de personal funcionari, laboral i 
estatutari que presti els seus serveis en departaments, organismes o entitats de la Generalitat 
de Catalunya;   
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Ateses les manifestacions dels sindicats amb major representativitat a Catalunya, els quals 
han expressat a través de diferents espais de participació la seva voluntat de participar en les 
accions que es puguin portar a terme el dia 2 d’octubre a Catalunya, i alhora, atès el contingut 
dels criteris per a l’establiment dels serveis essencials signats entre agents socials i operadors 
al respecte per l’àmbit del transport urbà i interurbà de viatgers. 
 
Atesa també la necessitat de la correcció d’errades en la ordenació dels punts de l’article 1.5 
de l’esmentada Ordre; 
 
Ordeno:  
 
Article únic, de modificació de l’article 1.5 de l’ordre TSF / / de 29 de setembre de 2017, el 
qual queda redactat en els termes següents: 
 
1.5 Transport de viatgers urbà i interurbà:  
 
1.5.1. Pel dia 2 d’octubre de 2017, caldrà garantir el servei habitual. 
 
1.5.2. Pel dia 3 i per la resta de dies, i fins a la finalització de la vaga, s’estableixen els serveis 
mínims següents: 
 
a) Transport de Rodalies i Regionals de Catalunya operat per Renfe Operadora: 33% durant 
tot el dia.  
b) Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA: 25% en hores punta, entenent per hores punta 
des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h.  
c) Transports de Barcelona, SA: 25% en hores punta, entenent per hores punta des de les 
6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h.  
d) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: 25% en hores punta, entenent per hores punta 
des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h.  
e) Resta de transports de viatgers urbans i interurbans i servei d’autobús que uneix Barcelona 
amb el seu aeroport: 50% del servei habitual. En tot cas, s’haurà de garantir com a mínim un 
desplaçament complert d’anada i tornada.  
f) Servei de transport de persones amb disminució: servei habitual.  
g) Transport escolar per accedir a centres d’infantil i primària que no tenen transport públic 
alternatiu: manteniment del servei.  
 
Els operadors de transport podran establir la distribució del nombre d’unitats per línia, sempre 
que en còmput global no superi el màxim fixat anteriorment.  
 
Així mateix, s’estableixen com a serveis mínims tots aquells altres necessaris per al normal 
funcionament dels serveis fixats anteriorment. 
 
Notifiqueu aquesta Ordre a les persones interessades per al seu compliment i trameteu-la al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya perquè es publiqui. 
 
Barcelona, 2 d’octubre de 2017 
 
 
 
 
Dolors Bassa i Coll 
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies 
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