
Avantatges dels
associats



Som l'associació més representativa del sector de transport en autobús i autocar a 
 Catalunya.
Comptem amb una dilatada experiència administrativa i jurídica de més de 40 anys.
Som la teva veu davant de l'Administració i entitats representatives del sector.



Tenim presència a tot el territori:

FECAV 
ASETRANS (Girona)

FECAV Lleida
FEAT (Tarragona)

Busmet Barcelona
Busmet Catalunya

Transport Regular



Defensem els vostres interessos
davant dels organismes públics i
us assessorem en procediments
legals.
Negociem els convenis col·lec-
tius en benefici dels nostres
associats.

Assessorament
Jurídic i Laboral

Gestió
Administrativa
Oferim un servei personalitzat
en matèria de tramitació
administrativa per fer-vos el dia
a dia més còmode, assessorant-
vos i, també, representant-vos
en els diferents organismes de
l’Administració.
 



Oferim programes de formació
específics per satisfer les
necessitats del personal de les
empreses associades, així com
reciclar aquelles competències
professionals ja adquirides i,
alhora, assolir-ne de noves.
 

Formació
Contínua

Informació de
Servei
Donem accés a l'àrea de socis 
 FECAV, on publiquem circulars;
la memòria anual; convenis
laborals i normativa, entre
d'altres.
També us convidem a diverses
trobades anuals com l'Assemblea
General i a les Jornades FECAV.
 

 



Us acompanyem en el
desenvolupament del vostre
negoci, perquè l’adaptació i el
creixement professional s’adapti
a l’evolució del transport de
viatgers per carretera.
 

Experts en
Mobilitat

Relacions
Institucionals
La nostra manera de fer ens
permet arrelar vincles de
col·laboració i confiança amb
l’Administració Pública que,
alhora, són molt profitosos per al
dia a dia dels nostres associats.



Fem que la vostra imatge
corporativa tingui més visibilitat a
través dels nostres canals de
comunicació i campanyes de
difusió participatives. 
Oferim assessorament en aquest
àmbit, així com servei de premsa 
 i butlletí de notícies destacades
del sector.
 

 

Màrqueting i
Comunicació

Condicions
exclusives
Negociem descomptes, acords
comercials de col·laboració i
ofertes exclusives per als nostres
associats, molt avantatjosos per
al desenvolupament estratègic
del negoci.



Viatgem junts?

Pau Claris, 117 pral. 08009 Barcelona     
93 487 52 86  fecav@fecav.es

www.fecav.es


