
 

                                                                                    

                                                

                          NOTA DE PREMSA 
 

Barcelona, 10 de Novembre de 2017.- Signatura del conveni de col·laboració entre els 
col·lectius de instal·ladors AGIC-FERCA i els venedors de vehicles FECAVEM dirigit a 
impulsar la implantació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 

 

Avui la Federació d’Empreses Instal·ladores de Catalunya (AGIC-FERCA) i la Federació 
Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (FECAVEM) han signat un acord en el marc 
de la Fira EXPOELÈCTRIC que s’inaugura demà dia 11 per tal d’augmentar la qualitat en 
la informació sobre el vehicle elèctric i facilitar la instal·lació de punts de recàrrega. 

A partir de la signatura del conveni, els punts de venda de vehicles tindran a disposició 
dels seus clients, informació relacionada amb la instal·lació de punts de recàrrega 
elèctrics domèstics i en empresa. 

S’establirà un procediment per a què els empreses associades a les associacions 
provincials que integren FECAVEM i els seus clients, rebin l’assessorament per part de 
les empreses instal·ladores associades als Gremis que formen part d’AGIC-FERCA amb 
experiència amb instal·lacions relacionades amb punts de recàrrega. 

La signatura s’ha formalitzat el dia 10 de novembre, a la seu de l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN) i ha comptat amb la presència de la seva Directora General, la Sra. Assumpta 
Farran i els presidents de les dues entitats signants Sr. Jaume Alcaide (AGIC-FERCA) i 
Sr. Jaume Roura.(FECAVEM). 

 

 

AGIC-FERCA, la nova Federació d’Empreses Instal·ladores de Catalunya representa 20 associacions 
territorials, 5.500 empreses instal·ladores amb 29.000 treballadors directes i una facturació anual acumulada 
de 1.350.000.000 € aproximadament, que representa un 1,37 % del PIB de Catalunya. 

FECAVEM és la patronal que representa els comerciants dedicats a la venda de vehicles de Catalunya. És 
també l'organisme interprovincial constituït per les quatre associacions provincials catalanes, que són 
CORVE, ASTAVE, AUTOMOCIÓ DE LLEIDA i EL GREMI DEL MOTOR que coordina, gestiona, fomenta i 
defensa els interessos generals i comuns d'aquestes davant organismes i institucions públiques i privades. 

 

 

Més informació – Departaments de Comunicació  
Gremi del Motor/Fecavem Tel. 93 415 06 95 info@fecavem.cat 
Agic- Ferca Tel. 93 452 16 62  agicferca@agicferca.com 
 


