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Qui som?

• Entitat més representativa del sector del transport de viatgers en autobús i autocar de tot
Catalunya en totes les seves vessants:

 Transport regular urbà. Servei de titularitat pública prestat amb uns itineraris i
periodicitat predeterminats, gestionat previ procediment de concurrència pública, que
transcorren íntegrament dins d’un mateix terme municipal.

 Transport regular interurbà. Servei de titularitat pública prestat amb uns itineraris i
periodicitat predeterminats, gestionat prèvia corresponent licitació. El seu àmbit
d’actuació supera els límits d’un mateix terme municipal. Pot ser d’àmbit català, estatal
o internacional.

 Transport discrecional (consolidat i no consolidat). Servei col·lectiu de transport de
viatgers. Inclou els serveis reiterats, com pot ser el transport d’escolars o el transport de
treballadors, i els no reiterats, excursions puntuals.

• Com a operadors també gestionem estacions d’autobusos.



Qui som?

CONSELLS COMARCALS

FECAV treballa amb les Administracions:



Qui som?

FECAV forma part de les següents associacions empresarials:



Qui som?

FECAV és l’entitat més representativa del sector del transport en autobús a Catalunya:

+ 3.900
Autobusos / autocars que 

representen el 56% del total 

de Catalunya. 

+ 7.800
Llocs de treball. 

+ 210 milions
Viatgers a Catalunya. 

+ 170
Empreses associades.

80% són empreses familiars

i 88% són petites empreses



Qui som?

• Presència a tot el territori català: FECAV BARCELONA, FECAV LLEIDA, ASETRANS
(Girona), FEAT (Tarragona), Busmet Catalunya i Busmet Barcelona.

• Confebus representa 
FECAV a nivell  estatal i 
europeu.



Qui som?

• BUSMET BARCELONA: És l’associació d’empreses de transport de viatgers en autobús en
serveis regulars dins del Sistema Tarifari Integrat (STI) de l’ATM de Barcelona. Neix amb la
creació del STI de l’ATM de Barcelona, el 2001.

• BUSMET CATALUNYA: És l’associació que engloba les empreses de transport de viatgers
en autobús de serveis regulars dins del Sistema Tarifari Integrat (STI) de les quatre ATM de
Catalunya (Barcelona, Camp de Tarragona, Girona i Lleida). Neix l’any 2015, amb la intenció
d’agrupar tots els operadors de transport regular de Catalunya, fent-lo coincidir amb el futur
àmbit d’aplicació de la T-mobilitat.



FECAV dins del sector

• Representa a 46 operadors, que gestionen el 96% de les línies de

transport regular interurbà de Catalunya.

• Gestió d’estacions d’autobusos.

• Gestió del 60% de les línies regulars urbanes de gestió indirecta de

l’AMB.

• Representa el 85% dels operadors.

• Gestió de més del 95% del transport urbà de Catalunya.

• Uns 60 operadors de transport a tot el territori (empreses familiars,

petites i mitjanes).

• Presència en tots els Consells Comarcals de Catalunya.

• Gestió del 75% de les rutes de transport escolar català.

• Representa a més de 125 operadors (dels més de 150): serveis

turístics, excursions, viatges nacionals i internacionals.

Consells 

Comarcals

Transport 

discrecional



Característiques del sector

 Qualitat en la prestació del servei que redunda en un increment de viatgers continu.

 Capil·laritat que permet garantir la mobilitat als diferents punts del territori.

 Sostenible ja que contribueix a la disminució de la contaminació i el tràfic.

 L’autobús és el mitjà de transport per carretera més segur.

 És accesible per a tothom.

 Flexibilitat en la configuració dels serveis.

 Gran inversió en vehicles més sostenibles.

 Aposta per la tecnologia i la digitalització

 Generació de llocs de treball estables.

 Compromís amb la formació contínua.



Transport regular

L’actual model de prestació dels serveis regulars de transport públic de viatgers a Catalunya és un model d’èxit

provat i contrastat de col·laboració públic-privada, contribuint conjuntament a garantir el dret a la mobilitat de

les persones, tant als corredors principals com a zones de baixa densitat de població en règim d’exclusivitat de

tràfics.

Concessions atorgades per licitació pública, en règim de concurrència. Sistema validat per la UE.

Serveis als municipis:

- Àrea Metropolitana de Barcelona. Mobilitat als 18

municipis que la comprenen. Des del 2018 s’estan

incorporant les línies AMB Exprés i AMB Metrobús.

- Municipis de més de 50.000 habitants. Obligació

de disposar d’un servei de transport públic urbà.

Per exemple, Terrassa, Sabadell, Mataró, etc.

- Altres municipis de Catalunya. Aprofitament de

l’actual xarxa de transport regular interurbà de

Catalunya per a prestar serveis públics als

municipis.



Transport regular

EXPRÉS.CAT (serveis troncals): Un model d’èxit

• Què són? Serveis de connexió de corredors d’alta demanda (unió principals polaritats).

• Què aporta? Facilita i millora els desplaçaments habituals de la població allà on la mobilitat generada és
important, realitzant, en alguns casos, reforços en hora punta. Prestats amb vehicles accessibles per a
PMR, amb WIFI i SAE.

• Configuració: aprofitament de les línies regulars ja 

existents en corredors d’alta demanda per a implantar 

aquests reforços.

• Promoció: imatge única del transport per a fer-ho més 

atractiu a l’usuari.

• Finalitat: oferir un servei de transport públic atractiu, en 

termes de velocitat comercial per competir amb el 

vehicle privat. 

• Valoració usuaris: entre 8 i 9 sobre 10 



Transport discrecional

TRANSPORT ESCOLAR

El transport escolar és aquell que contribueix a garantir el dret a l’escolarització bàsica dels menors de

Catalunya. En aquest transport sempre s’ha de vetllar per garantir especialment:

 La seguretat a bord del vehicle.

 La qualitat en la prestació del servei de transport escolar.



Transport discrecional

TRANSPORT TURÍSTIC

• Transport col·lectiu de persones és un mode eficient i sostenible que contribueix a disminuir la

contaminació atmosfèrica i la congestió.

• Contribueix a la promoció econòmica del país i al coneixement de Catalunya. Té especial rellevància

en el sector turístic. Garanteix i facilita l’accés punts turístics de Barcelona i de tot Catalunya.

TRANSPORT DE TREBALLADORS

• Establiment de sistemes de mobilitat sostenible, dirigits

al desenvolupament dels polígons industrials i a la

millora de la qualitat de vida dels treballadors.

 Reducció de la contaminació.

 Reducció accidents in itinere.

 Millora de la salut física i mental.



Contacte

Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers

Pau Claris, 117 pral.
08009 BARCELONA

Tel.: 934 875 286

fecav@fecav.es

www.fecav.es

https://twitter.com/fecavbus
https://twitter.com/fecavbus
https://www.linkedin.com/company/11748575/admin/
https://www.linkedin.com/company/11748575/admin/
https://www.youtube.com/channel/UC_hsnffc_Yb4s0HlUgTXr2A
https://www.youtube.com/channel/UC_hsnffc_Yb4s0HlUgTXr2A

