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Llistat dels serveis mínims de la vaga general prevista per demà,  8 de març, amb motiu del dia de la dona:  

Servei Servei mínim establert Aclariments 

Funcions d’atenció telefònica d’urgències i 

emergències 

85% del servei S’atendran únicament comunicacions d’urgències 

i emergències: sanitàries, d’ordre públic, violència 

de gènere, protecció civil, bombers, salvament 

marítim, avaries de gas, aigua i electricitat, 

informació de trànsit, altres anàlogues.  

Subministrament d’energia elèctrica, gas, 

abastament d’aigua potable, d’evacuació i el 

tractament d’aigües residuals i enllumenat públic 

Avaries urgents que no es puguin ajornar més 

enllà del dia de la vaga. 

 

Extinció d’incendis Com en un dia festiu En fàbriques i dipòsits d’explosius, centrals 

nuclears i tèrmiques i altres centres de producció 

d’energia. 

Transport de mercaderies El transport imprescindible per abastir 

establiments sanitaris i farmàcies. 

Per la resta, es transportaran totes aquelles 

mercaderies que es puguin fer malbé.  

 

Transport de viatgers urbà i interurbà  Els operadors de transports podran establir la 

distribució del nombre d’unitats per línia, sempre 

que no es superi el màxim fixat.  

Transport de rodalies i regionals de Catalunya 

operat per Renfe 

33% durant tot el dia  

Ferrocarril metropolità de Barcelona 50% en hores punta i 25% en hores vall Hores punta: 6.30 a 9.30 i  de 17.00 a 20.00 hores. 

Transports de Barcelona 50% en hores punta i 25% en hores vall  

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 50% en hores punta i 25% en hores vall  

Tram Barcelona 50% en hores punta i 25% en hores vall  

Resta de transports de viatgers urbans i 

interurbans i servei d’autobús de Barcelona amb 

l’aeroport. 

50% del servei habitual  
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Servei de transport de persones amb disminució Servei habitual  

Transport escolar Servei habitual Si no hi ha transport públic alternatiu 

Autopistes Un terç del personal habitual Manteniment, comunicacions i seguretat, centre 

d’operacions i assistència a l’usuari. 

Servei de grues Un terç del servei habitual Retirada de vehicles que obstaculitzin la circulació 

viària, els estacionats en passos de vianants i els 

que ocupin places d’aparcament reservades a 

discapacitats, així com l’assistència dels vehicles 

avariats i accidentats. 

Viabilitat i vigilància en poblacions, carreteres i 

túnels 

Els equips d’urgència per fer front a incidències o 

emergències. 

 

Serveis funeraris   

Recollida dels difunts fins a les sales de 

refrigeració 

85% del servei  

Trasllat a les sales de vetlla i al cementiri o la 

incineradora 

Sempre que es superi la capacitat de les 

instal·lacions de refrigeració 

Les feines de neteja de nínxol i de paleta queden 

incloses.  

Radio i televisió públiques 50% dels continguts habituals Emissió de la informació necessària en cas 

d’emergència.  

Assistència i serveis socials   

Menjadors socials El mateix servei que en cap de setmana  

Ajuda a domicili Serveis urgents, necessaris i inajornables.  

Residències per a la gent gran El mateix servei que en cap de setmana  

Servei de comunitats infantils/juvenils Serveis habituals  

Centres d’atenció especial, residències, pisos-llar El mateix servei que en cap de setmana Només el personal necessari per garantir-ho 

Centres de dia Funcionament normal en els serveis de 

restauració i el 50% en la resta de serveis. 

 

Teleassistència Serveis habituals  

Acció social amb infants, joves, famílies i d’altres 

en situació de risc 

  

Centres i serveis assistencials de serveis socials El mateix personal que en un dia festiu  
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Centres d’acolliment, centres residencials d’acció 

educativa i centres de protecció a la infància i 

adolescència 

Servies habituals  

Unitat de detecció i prevenció del maltractament 

infantil 

Personal necessari per atendre urgències  

Resta de serveis del conveni El mateix serveis que en cap de setmana o festiu  

Assistència sanitària   Titularitat pública i privada 

Centres que formen part de la XSUP com no:   

Servei d’urgències Normal funcionament A criteri del facultatiu 

Unitats especials Normal funcionament  

Tractaments de radioteràpia i quimioteràpia Garantir les situacions urgents i de necessitat vital A criteri del facultatiu 

Activitat quirúrgica Atendre la que sigui inajornable A criteri del facultatiu 

Centres d’assistència extrahospitalària Es garantirà l’assistència urgent amb el 25% de la 

plantilla 

Els centres que no formin part de la XSUP, es 

mantindrà el personal imprescindible per garantit 

l’assistència urgent o inajornable.  

Servei de neteja Activitat normal en àrees d’alt risc.  Tant si es realitza amb personal propi o amb 

empreses concessionàries 

Servei d’hoteleria Garantir el menjar a tots els malalts Tant si es realitza amb personal propi o amb 

empreses concessionàries 

Personal d’assistència sanitària de centres 

penitenciaris i centres educatius 

Manteniment del servei  

Serveis de guàrdia Manteniment del servei  

Farmàcies de guàrdia Manteniment del servei  

Centres docents públics i privats no universitaris i 

llars d’infants 

Una persona de l’equip directiu per centre Ensenyament infantil i primària: 1 docent per 

cada 6 aules. 

Centres d’educació especial: 1 docent per cada 4 

aules. 

Menjador i activitats complementàries: un terç 

del personal.  

Llars d’infants: un terç del personal.  
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Administració de la Generalitat de Catalunya i 

entitats públiques 

Cada departament fixa els seus propis serveis 

mínims.  

 

 


