NOTA DE PREMSA

CONFEBUS convida al Comitè Executiu de FECAV a
participar en la seva Junta Directiva


A l’acte, celebrat a Barcelona, hi van participar el director general de Transport
Terrestre del Ministeri de Foment, Joaquín del Moral, i el director de Transports i
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Pere Padrosa

Joaquín del Moral i José María Chavarría. FECAV

Barcelona, 29 de gener de 2018
CONFEBUS va celebrar el passat 25 de gener a Foment del Treball Nacional la primera reunió
del Comitè Executiu i de la Junta Directiva del 2018, a la qual va convidar al Comitè Executiu de
la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers (FECAV). El president de
CONFEBUS, Rafael Barbadillo, va agrair al president de FECAV, José María Chavarría, la
col·laboració de la federació catalana en l'organització de l'acte i la seva implicació en els temes
relacionats amb el sector.
Durant la Junta Directiva va participar com a ponent l'advocat Antonio Durán-Sindreu, que va
analitzar les inquietants repercussions econòmiques per a les empreses de transport de viatgers
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del canvi de criteri adoptat per l'Agència Tributària en relació al tractament de l'IVA en les
subvencions. Aquest canvi de criteri i les seves conseqüències, encara que es veurien
neutralitzades amb l'entrada en vigor de la modificació de la Llei de l'IVA de novembre de 2017,
poden tenir efectes retroactius que, d'aplicar-se, afectarien greument la tresoreria de les
empreses.
També va participar en la Junta el director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya, Pere Padrosa, que va posar de manifest alguns dels reptes principals del sector del
transport, com el compromís contra el canvi climàtic o la lluita contra el deteriorament de la
qualitat de l'aire a les grans ciutats. També va destacar que el transport interurbà amb autobús
de la Direcció General de Transports i Mobilitat ha experimentat un creixement de viatgers del
5,2% el 2017 respecte a l'any anterior en l'àmbit de Barcelona.
El director general de Transport Terrestre del Ministeri de Foment, Joaquín del Moral, va repassar
en la seva intervenció les novetats del plec de condicions per a les futures licitacions. En
referència a la proposta de la Comissió Europea de modificació del Reglament UE 1073/2009 va
traslladar el seu compromís per defensar la salvaguarda del sistema concessionari espanyol que,
va assenyalar, garanteix les obligacions de servei públic de forma eficient, flexible i econòmica.
Una cop finalitzada la Junta Directiva d'CONFEBUS, els dos directors de Transport van mantenir
una breu trobada amb els membres del Comitè Executiu de FECAV, intercanviant impressions
de l'actual moment que passa el sector.

Sobre FECAV
FECAV, Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers, constituïda el 1977, ha
desenvolupat des del seu inici la seva 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
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