
Dossier de Premsa



Qui som



Visió
La Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers és l'entitat
més representativa del sector del transport de viatgers en autobús i
autocar de Catalunya en tots els seus vessants

Transport regular urbà Transport regular interurbà

Transport discrecional Estacions d'autobusos



Comptem amb una dilatada experiència de més de 40 anys



Tenim presència a tot el territori

FECAV 
ASETRANS (Girona)

FECAV Lleida
FEAT (Tarragona) Transport Regular

Busmet Barcelona
Busmet Catalunya



BUSMET BARCELONA
És l'associació d'empreses de
transports de viatgers en autobús
de serveis regulars dins del
Sistema Tarifari Integrat (STI) de
l'Autoritat de Transport Metropolità
(ATM) de Barcelona. Neix arran
de la creació del STI de l'ATM de
Barcelona l'any 2001

BUSMET CATALUNYA
És l'associació que engloba les
empreses de transports de viatgers
en autobús de serveis regulars dins
del Sistema Tarifari Integrat (STI)
de les quatre ATM de Catalunya
(Barcelona, Camp de Tarragona,
Girona i Lleida). Neix l'any 2015
amb la finalitat d'agrupar tots els
operadors de transport regular de
Catalunya.



Valors

Compromís
per l’acompliment
d’expectatives de les
empreses associades

Innovació
en els processos 
de canvi i en la
transformació digital

Passió
per la feina que fem
des de l’associació

Proximitat
en la forma de
relacionar-nos amb
les empreses de la
família FECAV

Qualitat
en la prestació de
serveis

Respecte
a les persones que
conformen empreses 
i entitats del nostre
sector

Responsabilitat
en la gestió del 
nostre dia a dia

Transparència
en les relacions 
amb els nostres
interlocutors



Equip

Administració i
Finances

Assessoria i
Tramitacions

Directora Adjunta Presidència
i Direcció

Comunicació i
Premsa

MIREIA RUIZ Mª ÀNGELS
CÓRDOVA

VICENTE
TOMÁS

JORDI ROCAIMMA DEL
CASTILLO



FECAV dins del sector



Representació

46 operadors
96% T. regular interurbà
Estacions d'autobusos

Transport discrecional

60% T. regular urbà de
gestió indirecta de l'AMB
85% dels operadors 

95% T. Urbà de Catalunya 125 operadors

CONSELLS COMARCALS

60 operadors a tot el territori
75% rutes de transport escolar català
Presència en tots els CC de Catalunya



Col·laboració

CONSELLS COMARCALS



Participació



Transport de viatgers 
per carretera



Transport regular
L'actual model de prestació de serveis regulars de transport públic a
Catalunya és un sistema de col·laboració público-privada, amb indicadors
d'èxit, que garanteix el dret a la mobilitat de les persones, tant als
corredors principals com a zones de baixa densitat de població, en règim
d'exclusivitat de tràfics.

Concessions assignades
per licitació pública, en
règim de concurrència. 

Sistema validat per la
Unió Europea.



Transport discrecional
Transport escolar Transport turístic Transport laboral

Garanteix el dret a
l'escolarització
bàsica de menors.

Descongestió de les
ciutats i millora de
la seguretat en els
desplaçaments.

 

Mode eficient i
sostenible per a la
millora de la qualitat
de l'aire. 

Accés als principals
enclaus turístics de
Catalunya. 

Mobilitat sostenible
en l'entorn laboral i
dinamització de les
zones industrials. 

Millora de la qualitat
de vida de les
persones usuàries.
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