
 

 

Nota de premsa 

 

FECAV s’adhereix al Protocol de Seguretat contra les 

violències sexuals en entorns d’oci impulsat pel 

Departament d’Interior 

• La Federació ha facilitat la gestió entre l’Administració i diverses empreses 

associades per tal de posar en marxa una campanya de sensibilització 

aquesta Setmana Santa. 

 

Barcelona, 28 de març de 2022 

 
La Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers s’ha adherit al Protocol de 
Seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci, liderat pel Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya. 

L’associació ha col·laborat amb el Departament d’Interior per tal de coordinar la gestió amb les 
empreses associades que també han mostrat interès en adherir-se a aquesta campanya de 
conscienciació i actuar, d’aquesta manera, com a entitat facilitadora amb l’objectiu de 
conscienciar la gent per tal que els entorns en els quals la gent es desplaça a l’oci doncs 
siguin espais segurs. 

El transport públic és un sector clau per a la lluita contra la violència. Així doncs, per reforçar 
aquest objectiu es posarà en marxa una campanya de sensibilització sota el lema ”No en 
passem ni una” del 04 al 18 d’abril, coincidint amb Setmana Santa, ja que es preveu un 
destacat flux d’usuaris de transport públic. 

Mitjançant aquest protocol, FECAV i el Departament d’Interior posen a disposició de les 
empreses associades els mitjans corresponents a fi d’evitar conductes que atemptin 
contra la llibertat sexual. Per això, les conductes d’assetjament sexual no previstes al codi 
penal, però que es consideren constitutives d’una infracció administrativa, podran ser penades. 

Aquest protocol es va redactar a partir de les conclusions a les quals va arribar un grup de treball 
sobre violències sexuals. La comissió està integrada per entitats municipals, representants de 
policies locals, Mossos d’Esquadra, l’Institut Català de les Dones, el Departament d’Interior, 
representants del Consell Nacional de les Dones, associacions de víctimes, experts i expertes 
en violència masclista, associacions representatives d’empreses i altres persones 
especialitzades en violència sexual. 

 
 

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.   
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Per a més informació contacteu amb: 

Jordi Roca – Responsable de Comunicació  

fecav@fecav.es  

93 487 52 86 
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