
Vallès Automoció inaugura noves instal·lacions 

  

El nou espai, amb una superfície d’uns 2.000 m2,  oferirà el servei de postvenda i comptarà 

inicialment amb un equip humà de 20 persones 

 

Sabadell, 27 d’octubre de 2020-.  Vallès Automoció, el concessionari oficial de Renault Trucks 

del grup Movento, estrena noves instal·lacions la setmana vinent al carrer del Pla del Fonollar, 21 

de Sabadell, davant una de les sortides de la C-58 i l’AP7.  

 

Amb una superfície d’uns 2.000 m2, el nou espai, que oferirà serveis de mecànica, electricitat, 

planxa i pintura, compta amb una única planta amb capacitat per realitzar 12 serveis de taller 

alhora. Entre les novetats respecte a les antigues instal·lacions destaquen un espai més ampli i 

modern, així com una fossa per realitzar inspeccions pre-ITV, frenòmetre i detector de folgances. 

Pròximament, comptarà amb una cabina de pintura de darrera generació.   

 

En total, el nou taller tindrà un equip humà de 20 persones i es preveu que durant els propers 

mesos ampliï la seva plantilla. Les noves instal·lacions presenten un entorn accessible per a tots 

els usuaris i els visitants podran aparcar còmodament pels voltants de l’espai.  

 

A més a més, el taller posa a disposició dels clients un servei 24/7 per a emergències de Renault 

Trucks, amb l’objectiu d’oferir en tot moment un servei de màxima qualitat.  

 

Fundat l'any 1983, Vallès Automoció neix quan Comercial Martí aconsegueix la concessió dels 

serveis de venda i reparació de Vehicles Industrials a Sabadell i Terrassa.  

 

Vallès Automoció forma part de Movento, grup d’automoció amb més de 60 anys d’experiència, 

que representa 20 marques a la província de Barcelona i és líder en mobilitat privada mitjançant 

la prestació de serveis de distribució, venda de vehicles nous, seminous i ecològics, serveis 

associats i reparació d’automòbils, vehicles industrials lleugers, camions i motocicletes. 

Movento comercialitza anualment prop de 28.000 vehicles, nous i d’ocasió, i atén uns 130.000 

clients de taller a l’any amb una plantilla propera als 800 col·laboradors. 


