PRESENTACIÓ DE FECAV: QUI ÉS FECAV?
La

FEDERACIÓ

EMPRESARIAL

CATALANA

D’AUTOTRANSPORT

DE

VIATGERS – en anagrama FECAV – és l’entitat representativa del sector del
transport de viatgers en autobús i autocar a Catalunya.

Constituïda a l’any 1977, ha vingut desenvolupant la seva activitat en defensa del
transport de viatgers en autobús i autocar, les empreses i els usuaris d’aquest
tipus de transport, des de fa més de 30 anys. Essent vinculada a la patronal
catalana FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, fins i tot com a membre de la seva
Junta Directiva.

Des de la seva constitució ha estat l’única entitat representativa del nostre sector
en totes les seves vessants (transport regular, discrecional i urbà), participant com
a tal en els diferents fòrums i davant totes les Administracions, mantenint un
tarannà dialogant, seriós i respectuós, però ferm, en la defensa dels interessos
dels seus associats, del sector que representen i dels ciutadans i ciutadanes del
nostre país.

Actualment FECAV compta amb més de 200 empreses associades, amb un
nombre de vehicles (autocars i autobusos) proper als 3.000, i que donen ocupació
a un col·lectiu de més de 5.000 treballadors, representant la majoria de les
empreses de transport de viatgers què hi ha a Catalunya, en especial les
empreses més significatives del sector.
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FECAV ha estat alhora impulsora de la FEDERACIÓN NACIONAL DE
TRANSPORTE EN AUTOBÚS – FENEBÚS –.

Tanmateix, FECAV ha estat, des de sempre, una entitat dinàmica en la seva
actuació, elaborant propostes de regulació del sector de transport (participació en
l’elaboració de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de
viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor i el seu Reglament –Decret
319/1990, de 21 de desembre-), millores en la prestació dels serveis, en la gestió
de les empreses del sector, i un llarg etc. Així com, en la celebració de Jornades,
Seminaris i Cursos sobre tota mena de temes relacionats amb el sector del
transport en autocar i autobús, de manera significativa en matèria de formació del
personal de les empreses, essent de destacar l’organització de Jornades sobre
transport escolar coincidint amb la celebració a Barcelona dels Salons
Internacionals de l’Automòbil, amb la col·laboració de la Direcció General del
Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya. Igualment, des de FECAV s’ha
posat gran èmfasi en la millora de la qualitat en la gestió de les empreses i els
serveis, mitjançant l’incentivació en l’obtenció de certificacions UNE13816 I ISO
9001:200, de la qual FECAV es posseïdora des de juliol del 2005.

Com a l’entitat empresarial representativa del sector, és la negociadora i signant
dels Convenis Col·lectius de Transport de Viatgers per Carretera al territori, dins
de l’àmbit de Catalunya. Ha impulsat i realitzat nombrosos estudis relatius al sector
i propiciat l’elaboració dels observatoris de costos dels serveis regulars i
discrecionals, creant programes propis que permeten el càlcul dels costos i preus
dels serveis discrecionals en funció del corresponent observatori de costos,
serveis de rutes de transport escolar i costos dels serveis regulars.
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Igualment, participa des del seu inici i com a una de les entitats impulsores en el
Grup de Transport Escolar creat per la Direcció General del Transport Terrestre
per la millora de la seguretat en aquest tipus de transport, així com en els diferents
Grups de Treball que de forma més o menys continuada, permanent o
ocasionalment, es creen, on FECAV aporta la seva experiència i coneixements.
Tanmateix, forma part de la Junta Arbitral de Transports de Catalunya.

L’any 1997 es va crear el grup de BusMet, conformat pels operadors de transport
públic en l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, com a element
aglutinador, que participa en els diferents estaments, òrgans, grups i comissions
de l’Autoritat del Transport Metropolità, ATM, i en l’actualitat està participant
activament en la posada en marxa de les ATM’s de Lleida, Girona i Camp de
Tarragona, així com en els processos d’integració tarifària en aquestes Àrees.

En aquesta línia, des de sempre, ha tingut un estret contacte i col·laboració
permanent amb totes les institucions, entitats i administracions vinculades amb el
transport de viatgers per Carretera, significativament amb el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, el Departament d’Educació, el Departament
d’Innovació Universitats i Empresa, el Departament de Treball, el Servei Català de
Trànsit del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, els
diferents Consells Comarcals, ATM’s, l’EMT, l’Ajuntament de Barcelona,
participant com a membre del Pacte per la Mobilitat, etc., així com a molts altres
Organismes i Entitats. Esperit de col·laboració i participació que desitja continuar, i
si s’escau, refermar.

Barcelona, març 2009.
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