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Senvors,

Ha tingut entrada en aquesta Area la seva queixa referent a al número insuficient de trens
adaptats a la línia de rodalies R2 Sud, l'aleatorietat de pas i la manca d'un horari amb
informació déls tre ns accessibles.

La normativa respecte l'accessibilitat en el transport ferroviari establerta al Reial Decret
t54412O07, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions básiques d'accessibilitat
i no discriminació per a l'accés i utilització de les maneres de transport per a persones amb
discapacitat, determina que el trens nous han de ser accessibles des de la data en vigor del
Reial Decret (2007) i els que es troben en servei s'han d'adaptar en el termini no superior a

13 anys (juny de 2020).

La Lfei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, estable¡x que ies odministrocions
públiques competents en l'dmbit del sistemo de tronsport públic a Catolunyo hon d'eloboror i
monten¡r octualitzat un plo d'implontoció progressivo de l'occessibilitot dels mitjans de

tronsport destinots ol tronsport públic de viotgers (...). Sens perjud¡c¡ del que estobleix lo
normdt¡va sectoriol, isens perjudici que les octuoc¡ons determinodes pel plo d'implontoció
progressivo de l'a cce ssib ilitot (...) s'hon de fixor terminis mdxims per o odoptor o substitu¡r
les un¡tots del parc móbil destinot al servei de tronsport públic de viotgers. Aquests terminis
s'han d'establir per reglament, que en aquests moments es troba en fase d'elaboració.

Segons la informació de l'operador RENFE respecte la línia R2, un 40% dels trens es troben
actualment adaptats (trens models CIVIA o s¡milar) i el 6o0/o restant resten inscrits al Pla

d'accessibilitat de la companyia, que preveu la seva adaptació progressiva d'acord amb el

termini establert al Reial Decret 7544/2OOi de juny de 2020.

Respecte a la informació sobre els horaris de trens accessibles, l'article 25.3 de la Llei

73 /201,4, del 30 d'octubre estableix que "/es administrocions públiques i els proveidors de

serveis públics han d'informor en llurs pdgines web sobre les condicions d'occessibilitot dels

serveis que ofereixen ¡ sobre els m¡tjons de suport d¡sponibles".
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Ens hem posat en contacte amb Rodalies de Catalunya iens han informat que, tot ique en
aquests moments no poden facilitar encara aquesta informació, estan treballant per donar
una versió horária que sí contemplará l'accessib ilitat dels trens. Es preveu que áquesta
informació sigui publicada a curt termini.

Podeu obtenir més informació alteléfon d'Atenció al Client de Rodalies 90041004L.
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