
 

 

Nota de premsa 

 

FECAV analitza les novetats de la Reforma Laboral al 

sector juntament amb un panel d’experts 

• La patronal ha organitzat per als seus associats una jornada sobre 

la Reforma Laboral, on s’ha posat en comú les preocupacions 

dels operadors en relació als canvis y novetats que presenta la 

Llei. 

 

Barcelona, 25 de febrer de 2022 

 
La darrera Reforma Laboral, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el passat 30 de 
desembre de 2021,  conforma un seguit de modificacions que incideixen en diversos àmbits del 
mercat laboral, entre d’altres el sector de transport de viatgers per carretera, per la manca de 
predicibilitat en la prestació de certs serveis. D’aquí que FECAV ha pres la iniciativa d’oferir 
una jornada formativa per als seus associats per examinar els punts claus d’aquesta 
reforma. 
 
El president de FECAV, José María Chavarría, ha explicat que “l’increment de costos derivats  
del preu del combustible i del salari mínim interprofessional, juntament amb els costos 
laborals arran de la reforma laboral, compromet la viabilitat de les empreses del sector”.  
 
José María Chavarría, d’altra banda, ha remarcat que “el nostre sector ja es troba regulat per la 
normativa específica, en què s’hi afegeixen les restriccions imposades per la modificació de 
l’Estatut dels Treballadors, la qual cosa suposa un apilament normatiu que resta flexibilitat a 
la nostra capacitat operativa. Per això, cal prendre consciència de que se’ns presenta una 
situació amenaçant degut a aquesta escalada de costos que posen en risc les empreses 
de serveis, especialment les que serveixen en períodes estacionals molt definits com, per 
exemple, el transport discrecional vinculat al turisme de neu”. 
 
La jornada ha comptat amb un panel d’experts per tal d’abordar les qüestions que tenen 
un grau d’afectació més incisiu a les empreses associades a FECAV. D’aquesta manera, 
s’ha encabit un mòdul didàctic seguit d’un espai de debat, on s’ha procurat donar resposta a 
plantejaments i simulacions en matèria de regulació de la contractació laboral; atur i temporalitat; 
subcontractació; negociació col·lectiva i flexibilitat interna. 
 
L’activitat s’ha organitzat amb la col·laboració de Foment del Treball Nacional i el suport del 
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, destinada a la capacitació per 
al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.foment.com/
http://empresa.gencat.cat/ca/departament/


 

 

Nota de premsa 

 

Sobre FECAV: 

FECAV, la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers, constituïda el 1977, és l’entitat més 

representativa del sector del transport de viatgers per carretera a Catalunya. Inclou entre els seus associats més de 170 

empreses de transport regular, urbà i interurbà, i transport discrecional. Aquestes empreses compten amb més de 3.900 

autobusos i autocars i donen feina a més de 7.800 persones.  

  

El sector del transport de viatgers en autobús i autocar a Catalunya es caracteritza per la qualitat en la prestació del 

servei, la capil·laritat de les rutes, que garanteixen la mobilitat a tot el territori, la contribució a la millora del medi ambient 

i la sostenibilitat, i la seguretat, ja que és el mode de transport per carretera més segur. Així mateix, les empreses del 

sector aposten de manera continuada per la tecnologia, per la digitalització i per la formació continuada dels treballadors.   

 
 

Per a més informació contacteu amb: 

Jordi Roca – Responsable de Comunicació  

fecav@fecav.es  

93 487 52 86 
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