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FECAV membre clau en la implementació del cicle 

formatiu de grau mitjà de Conducció de Vehicles de 

Transport per Carretera 

• L’associació ha signat un conveni de col·laboració amb la 

Generalitat de Catalunya per promoure, impulsar i millorar la 

formació i qualificació professional del sector de transport de 

viatgers per carretera.  
 

Barcelona, 03 de juny de 2022 

La materialització d’aquest nou cicle d’FP s’ha fet a través d’un conveni signat per la Federació 

Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV), pels Departaments d'Educació, 

d’Empresa i Treball, per mitjà del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC),  de Vicepresidència i 

de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya i la Confederació Empresarial de 

Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT).  

D’aquesta manera, la coordinació entre els membres del conveni es centra en donar resposta a 

les necessitats del sector; disposar de professionals qualificats; augmentar les competències 

professionals d’aquest col·lectiu i, així, revertir la manca de professionals del sector de la 

conducció d’autobusos i camions. 

A banda d’impulsar una oferta formativa que doni resposta a les necessitats de manca de 

professionals, la comesa de FECAV s’enfoca en proposar continguts tecnològics per a la 

programació didàctica, assessorar i orientar al professorat del Departament d’Educació i 

participar en els equips de treballar que s’organitzin des dels centres educatius.  

Així, aquest cicle formatiu fomentarà la transferència de coneixement i tecnologia, millorarà les 

qualificacions professionals de les persones del sector, la inserció laboral, i difondrà l’FP 

relacionada amb el transport per carretera. 

A través d’aquest acord, les persones que cursin el cicle podran obtenir el CAP al propi centre i 

es facilitarà, a través de la formació dual, que l’alumnat es pugui treure el carnet de conduir per 

aquest tipus de vehicles. En aquest sentit, la inscripció al cicle de grau mitjà anirà dirigida 

principalment a l’alumnat major de 18 anys i amb carnet de conduir tipus B, atès que per poder 

conduir autobusos cal disposar del carnet de conducció D i del Certificat d'Aptitud per a 

Conductors Professionals (CAP).  

El proper curs escolar 2022-2023, cinc instituts públics de Catalunya, repartits per les quatre 

províncies (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), oferiran el cicle formatiu de grau mitjà de 

Conducció de Vehicles de Transport per Carretera.  
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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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