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FECAV celebra l’Assemblea General i electoral 2022 

• En l’Assemblea General d’enguany hi ha hagut consens per renovar el càrrec 

de l’actual President de la associació, José María Chavarría. 

 

Barcelona, 14 de març de 2022 

 

La Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers (FECAV) va celebrar el passat 

dimarts, 8 de març l’Assemblea General anual. En l’acte hi van assistir representants de més de 

40 empreses operadores d’autocars i autobusos associades a la Federació. Pel que fa a 

autoritats de la Generalitat de Catalunya, va participar-hi el secretari general del Departament de 

la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, així com hi va ser present la 

directora general de Transports i Mobilitat, Mercè Rius, entre altres membres del Departament.  

De la mateixa manera, diverses entitats del sector del transport de viatgers també van assistir a 

l’acte. Així, van haver-hi representants de la Confederació Espanyola de Transport en Autobús 

(CONFEBUS), la Federació Empresarial d’Autotransport de Tarragona (FEAT), l’Associació de 

transportistes per carretera de Girona (ASETRANS), l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM 

Camp de Tarragona) i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). 

El president de FECAV, José María Chavarría, va explicar que “el conflicte bèl·lic entre Rússia 

i Ucraïna, a més de la pèrdua inadmissible de vides humanes, implica un deteriorament de 

l’economia europea amb incidència directa al sector per la pujada del preu del carburant i 

els costos financers que ja arrosseguen les empreses del sector, pel que cal dotar 

necessàriament el sector d’ajuts directes que cobreixin aquests importants sobre costos. 

En els darrers dos any s’ha incrementat el cost del gasoil un 43%”. A més, el president de 

la patronal també va explicar que “les xifres d’usuaris del transport regular i transport 

discrecional es troben en l’actualitat un 35% i un 41% respectivament per sota pel que fa 

a l’any 2019”.  

El president de FECAV va remarcar que “tot i trobar-nos en una situació sense precedents, 

marcada per la crisi pandèmica, el sector ha estat capaç d’adaptar-se a les necessitats 

actuals i, per tant, fer una conversió de serveis ara ja digitalitzats. D’aquesta manera, les 

empreses han estat sotmeses a un procés de transformació per tal d’oferir solucions 

innovadores en la prestació de serveis. Tanmateix, els fons europeus NEXT Generation no 

són suficients per esmorteir la inversió per part de les empreses, ja que aquests ajuts 

suposen només un 30% del cost total d’inversió”.   

El secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, 

Ricard Font, en el discurs de cloenda, va dir que “des del Departament ja s’han iniciat 

contactes amb el govern de l’Estat per trobar solucions globals emparades en el marc de 

la Unió Europea perquè arribin més fons i, d’aquesta manera, pal·liar la crisi energètica 

derivada de la invasió russa a Ucraïna”.  

Malgrat estar davant d’aquest escenari d’incertesa, el secretari ha posat en valor les gestions 

realitzades per part de la directora general de Transports i Mobilitat, Mercè Rius, en matèria de 

renovació de flotes, ja que avui, 14 de març, s’obren les convocatòries per sol·licitar els 
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ajuts que facilitaran a les empreses del sector renovar la flota de vehicles. L’objectiu, però, 

va dir, és treballar conjuntament la definició de la futura flota de transport interurbà en el 

marc de l’estratègia de la mobilitat sostenible. 

José María Chavarría ha volgut destacar també la feina de FECAV en la negociació dels 
convenis a les quatre províncies (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) de Catalunya, 
ressaltant el rol estratègic de la patronal y haver encarat exitosament la signatura dels 
quatre convenis. 

Aquesta edició de l’Assemblea General anual de FECAV ha coincidit amb les eleccions 
presidencials de l’associació. En el mateix acte es va proposar la renovació del mandat de 
l’actual President, José María Chavarría, per a la propera legislatura. 

 

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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