
 

 

Nota de premsa 

 

FECAV aconsegueix que els autobusos siguin entesos 

com a transport públic independentment del servei que 

prestin i per això puguin transportar diferents grups 

bombolla. 

 
Arrel de la intervenció del passat diumenge a un autocar de transport públic que 

prestava un servei discrecional, FECAV es va posar en contacte amb el 

Departament de Territori i Sostenibilitat per a revertir el criteri adoptat.  

 
 

Barcelona, 24 de març de 2021 

 
Des de FECAV, com a entitat reconeguda com a més representativa del sector a Catalunya, el 

passat diumenge, arrel de la intervenció d’un autocar que realitzava un servei discrecional, ens 

vam posar en contacte amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per tal de defensar que 

els autocars són 100% segurs i s’ha d’entendre que, en la mesura que els seus viatgers van amb 

la mascareta degudament posada i es dirigeixen a realitzar activitats permeses per l’article 3.1. 

de la Resolució SLT/716/2021, han de poder realitzar el seu viatge en autocar, independentment 

del servei que es tracti. A la vegada, es va defensar el fet que el transport públic de viatgers en 

autobús (ja sigui discrecional o regular) és permès en el 100% de la seva ocupació des de fa 

mesos, per decisió del Ministerio de Transporte, justament perquè és segur i per tant, no 

s’incompleix cap norma sanitària. 

 

En aquest sentit, ens congratulem que el PROCICAT finalment hagi adoptat un canvi de criteri 

en el sentit de permetre que l’autocar, com a vehicle de transport públic, pugui portar a bord del 

vehicle diferents bombolles de convivència, de la mateixa manera que succeeix amb altres 

modes de transport públic. Hem de posar en valor les inversions en seguretat que ha fet el sector 

i les mesures que ha vingut aplicant.  

 

El President de FECAV, el Sr. José M. Chavarría, ha comentat que: “era una mesura necessària 

de modificar doncs es podia posar en entredit la seguretat a bord del vehicle, quan no s’ha provat 

en cap cas un brot ni cap contagi a bord dels serveis en autobús. De fet, no haver modificat 

aquesta interpretació hagués portat a greus problemes de prestigi del nostre sector. Així mateix, 

agrair la ràpida resposta del Departament de Territori i Sostenibilitat en una mesura com aquesta, 

que afecta al sector de transport discrecional que està en una situació molt delicada.” 

 
Sobre FECAV: 

FECAV, la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros, constituida en 1977, es la entidad más 

representativa del sector del transporte de viajeros por carretera en Catalunya. Incluye entre sus asociados más de 170 

empresas de transporte regular, urbano e interurbano, y transporte discrecional. Estas empresas cuentan con más de 

3.900 autobuses y autocares y emplean a más de 7.800 personas. 



 

 

Nota de premsa 

 

El sector del transporte de viajeros en autobús y autocar en Catalunya se caracteriza por la calidad en la prestación del 

servicio, la capilaridad de las rutas, que garantizan la movilidad en todo el territorio, la contribución a la mejora del medio 

ambiente y la sostenibilidad, y la seguridad, ya que es el modo de transporte por carretera más seguro. Asimismo, las 

empresas del sector apuestan de manera continuada por la tecnología, por la digitalización y por la formación continuada 

de los trabajadores.  

 
Más información: 

Mireia Ruiz – Directora de FECAV 

fecav@fecav.es  

93 487 52 86  
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