
Moventia 

Solucions per a la Mobilitat



MOVENTIS: dedicada al transport de viatgers amb autobusos, autocars 
tramvies i altres mitjans com el vehicle compartit i el lloguer públic de 
bicicletes.

MOVENTO: dedicada a la venda i reparació de vehicles turismes, 
motocicletes, vehicles industrials i serveis relacionats. 
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Qui som? 

MOVENTIA és un grup d’empresa familiar fundada l’any 1923, actualment en mans de

la tercera generació i amb la quarta recent incorporada, dóna resposta a les

necessitats de mobilitat de persones i organitzacions a través d’una oferta global i

complementària en l’àmbit del transport i l’automoció que s'anticipa als nous hàbits i

és basen en tecnologies innovadores i sostenibles.
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La nostra història



4

Missió - Visió

Missió

Respondre a les necessitats de la mobilitat de persones i organitzacions, a partir d’una oferta
global i d’experiències de transport i automoció que anticipin nous hàbits i es basin en
tecnologies innovadores i sostenibles.

Visió

Ser el grup familiar líder a Espanya en tamany i diversitat d’oferta de mobilitat per persones i
organitzacions, amb una posició rellevant, estar entre els 10 primers distribuïdors en
automoció.
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Els nostres valors
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Les nostres marques - activitats
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Les nostres marques



Transport de persones 

• Serveis Urbans

• Serveis Interurbanes

• Serveis Discrecionals, Turístics i d’Oci

• Servei de Tramvia i Ferrocarril

• Servei Públic de  Lloguer de Bicicletes

• Serveis Regulars Internacionals

• Serveis de Tren Turístic
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Les nostres marques

Venda i Reparació de vehicles 

• Nous

• D’ocasió de totes les marques

• Serveis per Flotes

• Industrials

• Elèctrics 

• Motocicletes

• Serveis relacionats
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Les nostres marques - participades
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El nostre equip

Sense les persones , l’èxit empresarial no seria possible

Oferim suport i servei a les persones de les organitzacions facilitant les eines i promovent

el desenvolupament per aconseguir els objectius de negoci amb visió de grup.

Estem compromesos amb les persones de l’organització portant a terme la formació

necessària per desenvolupar i promoure la millora continua en els seus llocs de treball

amb polítiques i sistemes que permetin a les persones assolir els seus objectius.



Col·laboracions en Responsabilitat Social Corporativa
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Col·laboracions en Responsabilitat Social Corporativa
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Principals indicadors Moventis
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Principals indicadors Movento
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Moventis és la divisió que engloba totes las

empreses de Moventia que desenvolupen la

seva activitat mitjançant el transport de

viatgers.

És un dels operadors de transport urbà i

interurbà més reconegut actualment i amb

més cobertura geogràfica.

Qui som 
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On som
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On som
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Serveis Moventis – La nostra flota
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Serveis Moventis – La nostra flota
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Movento engloba totes les empreses de

Moventia que tenen activitat relacionada

amb l’automoció.

Amb més de 60 anys d’experiència i

representant a 14 marques, som líders en

la mobilitat privada amb les societats

distribuïdores de turismes, motocicletes i

vehicles industrials nous i semi nous,

vehicle ecològic i serveis a l’usuari.

Qui som? 
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On som
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Venta i reparació de vehicles

• Venda de Vehicles Nous

• Venda de vehicles d’Ocasió de totes les marques

• Vehicles per flotes

• Vehicles Industrials

• Vehicles Elèctrics

• Motocicletes

• Venda de Peces de Recanvi

• Distribució de 14 maques en 14 poblacions

Els nostres serveis
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Instal·lació Cerdanyola del VallèsInstal·lació Terrassa

Instal·lació Rubí

Instal·lació Mataró

Instal·lació BadalonaInstal·lació Sant Cugat

Serveis Movento



Terrassa

Terrassa
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Serveis Movento

Instal·lació Volkswagen Terrassa

Instal·lació  Seat Terrassa

Instal·lació Seat Sabadell Instal·lació Audi Terrassa

Instal·lació Audi – VW Castellar

Instal·lació VW Manresa

Instal·lació  VW Sant Cugat

Instal·lació Volkswagen Vic
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Instal·lació Audi Manresa

Instal·lació Volkswagen – Audi Granollers

Serveis Movento
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Serveis Movento

Instal·lació Movento Autoselección - Sabadell

Empresa dedicada a la venda de vehicles d’Ocasió

Multimarca. Els vehicles s’ofereixen amb 2 anys de

garantia, vehicle de substitució i devolució dels diners si no

queda satisfet. Posicionada al mercat com una marca

segura i fiable a l’hora d’adquirir vehicles d’ocasió.

Disposa d’instal·lacions a Sabadell i Terrassa.
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Serveis Movento

Instal·lació Motospazio  - Barcelona

Concessionari de 700 m2, situat a Barcelona, inaugurat al maig del 2014, on es

comercialitzen motocicletes i scooters de les marques Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia,

Derby i Moto Guzzi .

Disposa de servei de venda, postvenda i boutique d’accessoris i roba de les marques

representades.
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Serveis Movento

Instal·lació Mercedes Furgonetas - SabadellInstal·lació Renault Trucks - Sabadell

Servei de venda, peces de recanvi i reparació de vehicles industrials lleugers de les marques:

Renault Trucks a Sabadell, Mercedes a Terrassa i Sabadell i Volkswagen a Manresa, Vic i

Terrassa.




