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NOTA DE PREMSA 

 

Primer aniversari de l’elecció dels components dels 

òrgans de govern de FECAV 

 

 Durant aquest any la Federació ha potenciat l’àrea de comunicació i imatge, i ha 

impulsat la relació amb els seus associats, l’administració i les associacions del 

sector.  

 

 

Els membres del Comitè Executiu i la directora de la Federació, Mireia Ruiz, a la dreta. FECAV  

 

 

Barcelona, 20 de juliol de 2018 

 

S’ha complert el primer aniversari de l’elecció dels nous components  dels òrgans de govern de 

la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV). Els membres de la 

Junta Directiva, del Comitè Executiu, el president i els vicepresidents van ser escollits a 

l’Assemblea General anual celebrada el 20 de juny de 2017, avui fa un any i un mes.   
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Durant el primer any del nou equip, FECAV ha impulsat tota una sèrie d’actuacions amb l’objectiu 

de seguir defensant els interessos de les empreses del sector del transport de viatgers per 

carretera a Catalunya en totes les seves modalitats: regular urbà i interurbà, i discrecional.     

En aquest període s’ha modificat l’organització interna del Comitè Executiu de manera que cada 

membre s’encarrega d’unes àrees específiques en les quals té una major expertesa. Aquests 

àmbits són, per citar-ne alguns exemples: formació, transport regular urbà i interurbà, transport 

discrecional, transport escolar, transport a la demanda, transport adaptat, transport turístic, web 

i TIC o imatge i comunicació.   

Concretament en els camps de web, TIC i comunicació, FECAV ha realitzat diverses actuacions 

de relleu. Pel que fa a la web, a principis del 2018 la Federació va llançar la seva nova versió, 

amb un disseny modern, millores important en usabilitat i amb informació actualitzada i d’interès 

per a les empreses del sector. La web també inclou una àrea privada per als associats. Pel que 

fa a comunicació, FECAV ha iniciat l’enviament d’un butlletí informatiu mensual i ha potenciat la 

seva presència a les xarxes socials.  

Segons el president de FECAV, José María Chavarría, “el sector del transport de viatgers per 

carretera està vivint un procés de modernització i digitalització molt intens en els darrers anys. 

Això es pot constatar amb la renovació de les flotes de molts operadors, amb vehicles més  

moderns i sostenibles, que ofereixen serveis d’entreteniment a bord, sistemes per maximitzar la 

seguretat, i en definitiva, molt més confort per als passatgers. La digitalització també la trobem 

en les inversions que fan els operadors en aplicacions i eines per fer reserves de bitllets, consultar 

itineraris, incidències o per gestionar les seves pròpies flotes. Per tot això, i en aquest context, 

volem que FECAV sigui un reflex i un promotor d’aquesta modernització del sector.”  

Per altra banda, José María Chavarría també manifesta que “el sector està preocupat per les 

noves despeses que han d’afrontar els operadors, com costos extres del gasoil i de personal”. 

Per això demana que “les administracions tinguin en compte els nous costos a l’hora d’elaborar 

els plecs de les concessions”.   

Impulsar els vincles i la col·laboració amb les administracions amb qui FECAV té més relació, 

com la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, les diferents ATM, o els 

principals ajuntaments catalans, ha estat una altra prioritat de FECAV durant el període. En 

aquest sentit, a finals de maig, FECAV va presentar juntament amb el Servei Català de Trànsit i 

la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya la campanya 

“Passatgers segurs, a l’autocar també”. Aquesta iniciativa té com a objectiu recordar als viatgers 

les mesures d’autoprotecció que han de seguir a l’autocar, com cordar-se el cinturó, guardar 

adequadament l’equipatge o no distreure el conductor.  

A banda de l’impuls en la relació amb les administracions, també cal destacar les accions fetes 

per potenciar els vincles amb altres associacions del sector. Durant els darrers mesos s’ha 

renovat del conveni de col·laboració amb l’Associació Transports Girona (Asetrans), i s’ha firmat 

un nou acord amb la Federació Empresarial d’Autotransports de Tarragona (FEAT).  

La formació dels seus associats és també una prioritat per a FECAV. Per això, sempre que s’ha 

cregut convenient, s’han organitzat sessions formatives presencials a la seu de la Federació o 

s’ha informat de sessions d’interès ofertes per altres entitats. Entre les formacions ofertes per 

FECAV, impartides per experts en la matèria, n’hi ha hagut sobre la nova llei de contractes del 

sector públic i sobre estratègies comercials per maximitzar el marge de benefici. 

Pel que fa als reptes de FECAV per als propers anys, la Federació seguirà defensant els costos 

reals aplicables als serveis en autocars i en autobús, doncs no sempre es consideren 

correctament per part de les administracions públiques o els clients privats. Així mateix, FECAV  

potenciarà la relació amb les administracions, amb els associats, la resta d’entitats del sector i 

organitzacions empresarials. També mantindrà el compromís per aconseguir les millores 
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necessàries que permetin optimitzar la qualitat del servei, sempre considerant correctament els 

seus costos associats. Per últim, la Federació prioritzarà la formació dels seus associats, 

adaptant-la a les seves necessitats. 

 

 

Sobre FECAV 

FECAV, Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers, constituïda el 1977, ha 

desenvolupat des del seu inici l’activitat en defensa dels seus associats, empreses de transport 

de viatgers per carretera. Actualment és la patronal més representativa del sector a Catalunya i 

inclou entre els seus associats empreses de transport regular urbà i interurbà, així com 

discrecional. 

 
 
Més informació: 

Jaume Macià – Responsable de Comunicació 

fecav@fecav.es  

934 875 286 

mailto:fecav@fecav.es

