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Aquesta edició de la Memòria de Responsabilitat Social de
MOVENTIA surt a la llum en un moment molt complicat per
a la nostra societat, just enmig d’una segona onada de la
Covid-19, amb un enorme impacte a les nostres vides, que
comporta entre molts altres efectes, que aquest final d’any
sigui ben diferent als que hem viscut fins ara.
MOVENTIA no és aliena a aquesta etapa tant plena d’incerteses,
però al mateix temps de reptes, i, en la recuperació d’aquesta
crisi, creiem fermament que l’únic canvi possible és el del
desenvolupament sostenible econòmic, ambiental i social.
A MOVENTIA hem decidit emprendre aquest camí i, com
a part del nostre compromís amb la responsabilitat social,
hem incorporat als nostres valors empresarials, els objectius
de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.
Treballem doncs per promoure el creixement econòmic i el
treball digne per a tothom, garantir la seguretat i la salut de
les persones, fomentar l’educació a través de, per exemple,
la formació dual, reduir les desigualtats, aconseguir que les
ciutats siguin més segures, resilients i sostenibles, fomentar
l’eficiència energètica i contribuir a la lluita contra el canvi
climàtic amb una mobilitat més sostenible. Són aquests uns
objectius globals que compartim amb organitzacions d’arreu
del món i que ens han de permetre superar els reptes actuals
i futurs de la nostra societat.
La nostra vocació és aportar un gra de sorra a la mobilitat
sostenible, tant en el transport col·lectiu com en l’automoció.
Avui, disposem d’una flota de més de 580 autobusos
sostenibles, entre autobusos elèctrics, híbrids i de gas natural.
Invertim en noves tecnologies de transport capaç de reduirne l’impacte ambiental i som presents a fòrums de mobilitat
sostenible d’arreu.
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Son diversos els fets destacats de la companyia al 2019.
Disposem d’una nova seu corporativa, que dona resposta
a la voluntat de la companya de promoure el canvi i noves
maneres de treballar que ens permetin ser més innovadors,
més competitius, més eficients i, en definitiva, construir una
millor MOVENTIA. Pel què fa a la nostra activitat, hem posat en
marxa a Finlàndia i a Perú projectes de bicicleta compartida,
consolidem l’expansió geogràfica natural cap a les Illes Balears
i seguim amb la implementació de la tecnologia Shotl, que
ajuda a proporcionar una millor oferta de serveis de transport
públic en àrees amb una demanda molt baixa.
El compromís amb la responsabilitat social de MOVENTIA
s’ha materialitzat també al 2019 en diverses accions de
caire solidari i orientades a la investigació, la cultura i el medi
ambient. La nostra col·laboració amb la Marató de TV3 o
amb destacades fundacions dedicades a la recerca i a la
investigació mèdica son mostra del nostre ferm compromís
social.
Volem destacar també que la trajectòria de la companyia s’ha
forjat i ha estat possible gràcies a l’esforç i la responsabilitat
de cadascuna de les persones que integren el grup; són les
persones les que fan possible el correcte desenvolupament
de la nostra activitat.
Us convidem a llegir aquesta memòria que resumeix els
nostres compromisos i el que hem fet durant l’any 2019,
coneixereu millor qui som, què fem, com treballem i comptem
amb tots vosaltres per seguir endavant amb la voluntat de
contribuir a fer un societat més sostenible, segura i justa, en
definitiva treballar conjuntament per fer un món millor.
Miquel Martí
Memòria de Responsabilitat Corporativa 2019

El model de responsabilitat
social de MOVENTIA

Visió i
estratègia

Carta del
president

El model de
responsabilitat
social de
MOVENTIA

Sobre
aquesta
memòria

Perfil de
l’organització

Sobre
MOVENTIA

Acció de
responsabilitat
social 2019

Compromís
amb les
persones

Compromís
i implicació
amb la
societat

EL PLA ESTRATÈGIC DE RSC
MOVENTIA neix amb l’objectiu i la responsabilitat de
donar 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, anticipant-se als nous
hàbits i basant-se en productes i serveis dinàmics, innovadors
i sostenibles, i introduint tecnologies per al desenvolupament
de les seves activitats. Es defineix com un grup socialment
responsable i compromès amb la societat, les persones, les
institucions i el medi ambient.
Des que es va fundar, el 1923, MOVENTIA ha experimentat
un desenvolupament sostenible amb un alt nivell de
compromís de millora social i econòmica, que ha afavorit
sempre la competitivitat de l’organització. Al llarg de la seva
història, diferents projectes de MOVENTIA avalen la seva
responsabilitat amb les persones que treballen al grup o hi
col·laboren, així com també amb la societat, la protecció del
medi ambient i la qualitat del servei als seus clients i usuaris.
L’any 2017, MOVENTIA va definir el seu Pla Estratègic de
Responsabilitat Social Corporativa, com a expressió

voluntària de l’empresa per contribuir a fer una societat millor
i per protegir el medi ambient. Aquest Pla és la resposta al
compromís de continuar treballant per millorar, anar més
enllà del compliment de les obligacions legals i continuar
invertint en el capital humà, en l’entorn i en les relacions amb
els grups d’interès.
Les accions que es van dur a terme durant el 2019 consoliden
MOVENTIA com una empresa amb vocació de servei i
responsable amb la societat per a la qual treballa. Els seus
valors estan clarament alineats amb la integració voluntària
de les preocupacions socials i ambientals, en les seves
operacions comercials i en les relacions amb els interlocutors.

El 2019 es va crear un Comitè de Treball
de Responsabilitat Social Corporativa que
representa totes les persones de les àrees,
les unitats i les empreses de MOVENTIA
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Metes i objectius
La meta principal del Pla Estratègic de Responsabilitat Social
Corporativa de MOVENTIA és establir uns estàndards de
gestió que garanteixin uns principis ètics i de respecte a les
persones, l’entorn i el medi ambient.
La gestió de la responsabilitat social a MOVENTIA, i en totes
les empreses del grup, suposa:
•La sistematització, a través de la planificació i la descripció
detallada, de les accions per assegurar més garanties d’èxit i
la seva rendibilitat comunicacional.
•L’homogeneïtzació entre les diferents empreses, tot i
la definició d’accions concretes per a cada marca a fi de
respectar-ne les diferències i particularitats.
•La millora continuada en les habilitats de responsabilitat
social, amb el control i el seguiment de les accions, mitjançant
indicadors, siguin quantitatius o qualitatius, que permeti
retroalimentar el sistema i garantir la millora contínua.

Els objectius de l’estratègia de
responsabilitat social de MOVENTIA són
reforçar el compromís amb les persones,
implicar-se amb la societat –comunitat i
teixit social–, respectar i protegir el medi
ambient i garantir la qualitat del servei

Compromís
amb el medi
ambient

Compromís
amb la
qualitat del
servei

ELS OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Com a part del compromís amb la responsabilitat social,
MOVENTIA treballa per mantenir els objectius proposats
en l’estratègia de RSC i alinear-los als Objectius de
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, en
especial dels que són més rellevants per a l’activitat i el
context de l’organització.

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat
i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la
vida per a tothom
La voluntat de MOVENTIA és promoure la formació i el
desenvolupament professional dels treballadors i les
treballadores i seguir fomentant iniciatives de formació dual
per a la integració dels joves al mercat laboral. En aquest
sentit, es contribueix a l’ODS 4, concretament, a la meta:
4.4 Per al 2030, augmentar substancialment el nombre
de joves i persones adultes que tenen les competències
necessàries, en particular tècniques i professionals, per
accedir a l’ocupació, el treball digne i l’emprenedoria.

Index de
continguts
GRI

6

Memòria de responsabilitat social corporativa 2019

El model de responsabilitat
social de MOVENTIA

Visió i
estratègia

Carta del
president

El model de
responsabilitat
social de
MOVENTIA

Sobre
aquesta
memòria

Perfil de
l’organització

Sobre
MOVENTIA

Acció de
responsabilitat
social 2019

Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les
dones i nenes
MOVENTIA té un compromís ampli amb la reducció de les
desigualtats en tots els sentits. En l’àmbit de la igualtat de
gènere, disposa de diverses eines per al foment de la igualtat i
la no discriminació, contribuint així a la meta següent:
5.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones i
per la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells de
la presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.
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el creixement econòmic de la degradació del medi ambient,
de conformitat amb el Marc Decennal de Programes sobre
Modalitats Sostenibles de Consum i Producció, començant
pels països desenvolupats.
8.5 Per al 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i
garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos
el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat
de remuneració per treball d’igual valor.
8.8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball
segur i protegit per a totes les persones treballadores, incloses
les migrants, en particular les dones migrants i les persones
amb ocupacions precàries.

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i
sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne
per a tothom
Garantir un entorn laboral segur i saludable, amb unes
condicions laborals justes, prestant una atenció especial a
la inclusió de joves i persones amb discapacitat al mercat
laboral és la contribució de MOVENTIA a l’ODS, especialment
en les metes següents:
8.4 Millorar progressivament, per al 2030, la producció i el
consum eficients dels recursos mundials i procurar desvincular

GRI
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Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans
siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Garantir modalitats de consum
i producció sostenibles

MOVENTIA té la voluntat de contribuir a la sostenibilitat de
les ciutats i les comunitats a través de la prestació de serveis
de transport urbà segurs (seguretat viària), respectuosos
amb el medi ambient (qualitat de l’aire, soroll, emissions...) i
accessibles (mobilitat reduïda, persones d’edat avançada...)
per a totes les persones. Contribueix així a la consecució de
les metes següents:

MOVENTIA treballa per actuar sota criteris de sostenibilitat,
fomenta l’eficiència energètica i la prevenció i la correcta
gestió dels residus i porta a terme el control dels impactes
ambientals de l’activitat. Contribueix a les metes següents:

11.2 Per al 2030, proporcionar accés a sistemes de transport
segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a totes les
persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant
l’ampliació del transport públic, amb una atenció especial a
les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones,
nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans.

12.5 Per al 2030, disminuir de manera substancial la generació
de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció,
reciclatge i reutilització.

11.6 Per al 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita
de les ciutats, amb una atenció especial a la qualitat de l’aire,
així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.

Compromís
amb la
qualitat del
servei

12.2 Per al 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels
recursos naturals.

12.6 Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i
les empreses transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles
i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle
de presentació d’informes.
12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin
sostenibles, de conformitat amb les polítiques i les prioritats
nacionals.
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Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic
i els seus efectes

Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança
Mundial per al Desenvolupament Sostenible

MOVENTIA porta a terme diferents accions per a l’eficiència
energètica i aposta per les energies netes i renovables, tant
en les seves instal·lacions com en la flota i equips auxiliars i de
suport. D’aquesta manera, contribueix a les metes següents:

MOVENTIA col·labora amb les autoritats locals i la societat
civil per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible
i, en concret, les metes:

13.1: Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos
relacionats amb el clima.
13.2: Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en la
política de l’empresa.
13.3: Millorar la sensibilització en relació amb la mitigació del
canvi climàtic, l’adaptació al canvi climàtic i la reducció dels
seus efectes.

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces
en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil,
aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos
dels partenariats.
17.19 Per al 2030, aprofitar les iniciatives existents per elaborar
indicadors que permetin mesurar els progressos aconseguits
en matèria de desenvolupament sostenible i constitueixin un
complement dels indicadors que s’han fet servir per mesurar
el producte interior brut, i donar suport a la formació en
estadística als països en desenvolupament.
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MOVENTIA presenta la segona Memòria de responsabilitat
social corporativa del grup, que fa referència al període
comprès entre l’1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del
2019. La memòria s’inspira en els Estàndards GRI en l’opció
Essencial.
Aquesta memòria es publica per donar visibilitat als avanços i
els reptes associats amb l’estratègia de Responsabilitat Social
Corporativa, així com les accions que permeten continuar
contribuint a la sostenibilitat de la societat i el seu entorn.
Les dades que s’aporten en aquest document es refereixen
al perímetre global del Grup MOVENTIA. Conté informació
transparent, fiable i equilibrada sobre l’acompliment de
l’organització.
En cas de necessitar informació sobre alguna de les dades
que s’inclouen en aquesta memòria, MOVENTIA disposa
d’un canal de comunicació directa amb els grups d’interès
mitjançant l’adreça electrònica rsc@moventia.net.
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2007

Emovement

AUTOMOCIÓ
Movento
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1966

1992

Renault
Ronda Ponent
Renault Badalona

1976

Renault
Cerdanyola

Comercial
Martí
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1983

1930

1960

Barcelona

1970

1980

Catalana de
Camions
Mercedes

2001

1994

1990

Delmar

2004

Mercedes
Stern Motor
Terrassa

2007

Sarsa Terrassa

2008

Renault Mataró

2009

Movento
Autoselecció

2009 2010

2000
1954
1929

Concessió
del transport
urbà Sabadell

1972

Concessió
Sabadell
per 25 anys

Aucorsa
TUZSA

1963

Primer taller
Renault
Sabadell
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Mercedes
Stern Motor
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Auser

Renault Auser
St Cugat,
Terrassa
i Rubí

Mercedes
Stern Motor
Sabadell

Vallès
Automoció

2007

2002

1999

Comercial Martí
Concessió
Renault

1927
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MOVENTIA opera a través de dues grans unitats de negoci:
•MOVENTIS, dedicada a la mobilitat col·lectiva basada en
el transport de viatgers amb autobús, autocars, tramvies i
tots els mitjans necessaris i complementaris, com el vehicle
compartit, el lloguer públic de bicicletes, etc.
•MOVENTO, dedicada a la mobilitat privada basada en la
venda i reparació de vehicles turismes, motocicletes, vehicles
industrials i aquells serveis relacionats amb l’automoció.

MOVENTIA és una empresa familiar fundada l’any 1923,
actualment en mans de la tercera generació i amb la quarta ja
incorporada, que dona resposta a les necessitats de mobilitat
de les persones i les organitzacions mitjançant una oferta
global i complementària en el transport i l’automoció, que
s’anticipa als nous hàbits i es basa en tecnologies innovadores
i sostenibles.

1950

Únic operador
transport urbà
Sabadell

TRANSPORTS
MOVENTIA

12

1988

Transgo

1985

1993

TCC
Tibibus

1998

Urbà Sitges
L82 Port Zal

1996
Fusió de
Empresa
Sarbus i la
Casas
Vallesana 1991
TCC
Tombbus
1994
1984
Aerobús
TCC Vilanova
La Vallesana

Sarfa

2000

TCC
Authosa

2000

Constitució
tramvia
metropolità

2000

TRAM

2003

Urbà Lleida

2003

Catalunya
Bus Turístic

Inici
interurbans
nocturns

2003

2000

2002

Urbà
Cerdanyola

Urbà TCC
Pamplona
Aena - T1/T2
SGMT Aerobús
Autocars Poch

2004

Constitució
TRAM Besós
TRAM

2002

2009

Barcelona
City Tours

2017
2012

Sarsa
Granollers

2012

Seat
Terrassa

2012

Sarsa VW
Manresa

Connexcars
exportaciones

2013

Sarsa Vic

2014

Motorspazio

2015

Sarsa
Sant Cugat

2011

Taxiamic

Land Rover
Jaguar
Vic

2017

Hyundai
Badalona
Mataró

2016

City Bike
Finland
(Helsinki)

2014

SOC
Mobilitat

2017

Carrilets
Turístics

2017

TCC
Zoo

Nizacars
Rent a Car

2018

Mercedes
ASVIC

2017

Smovengo
(París)

2019

Niza Barcelona

2018
2018

2019

Izaro

Moventis Illes
Balears

2018

2019

Emilio Seco Pujol
(Mallorca)

2018

CityBike
Vantaa

CityBike
Espoo

2018

CityBike
Lima
Pays de
Montbéliard

2017
2007

2018

B4motion

2011

Calella
Moventis

2017

2017
Shotl

2018

La Meca

Urbà
St. Sadurní

2002

Concesió
UTE Trambaix
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19.500

Equip humà

4.000
persones*

Motocicletes
noves i d’ocasió

Tramvies

Clients de
taller/any

41
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Km recorreguts (milions)

65
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amb el medi
ambient

8.500

Passatgers amb
mobilitat reduïda

400.000

Compromís
amb les
persones

Vehiclesd’ocasió

Bicicletes

1.200

137.000
Instal·lacions

38

27.000

Compromís
amb la
qualitat del
servei

Estacions de bicicletes

2.000

Index de
continguts
GRI

*Inclou les persones de les empreses de gestió directa i les empreses participades
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MOVENTIA

Una nova seu per a MOVENTIA,
una nova manera de treballar

Sobre
aquesta
memòria

MOVENTIA disposa de nova seu corporativa,
al número 105 de la Via Augusta de Sant Cugat
del Vallès (Barcelona). El canvi de seu respon a la
voluntat de la companyia de promoure el canvi i
noves maneres de treballar que permetin ser més
innovadors, més competitius, més eficients i, en
definitiva, construir una millor MOVENTIA.

Perfil de
l’organització

Sobre
MOVENTIA

Acció de
responsabilitat
social 2019

Un dels punts estratègics de la nova manera de
treballar inclou l’increment de la col·laboració i
l’autonomia dels equips, tant dins de les àrees
com entre elles. Passar d’estar separats en
departaments estancs o en diferents seus a
estar tots al mateix lloc permetrà que les àrees
trobin menys barreres per col·laborar i que es
generi intercanvi i més sinergies entre elles. De
manera addicional, s’ha implementat la mobilitat
interna, que facilitarà que hi hagi més interrelació
entre tots. La mobilitat interna es basa en la no
territorialitat, basada en el model activity based
office. Això vol dir que no hi ha llocs de treball
assignats, sinó que podem treballar des de
qualsevol lloc dins de la seu, gràcies a l’ús de
portàtils, a la connectivitat wifi i a la instal·lació
d’eines de col·laboració.

Compromís
amb les
persones

Compromís
i implicació
amb la
societat

Compromís
amb el medi
ambient

Compromís
amb la
qualitat del
servei

Index de
continguts

El nou edifici disposa de certificació energètica
amb qualificació A i aprofita al màxim la llum
natural.
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ARQUITECTURA ORGANITZATIVA
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MISSIÓ I VALORS
MISSIÓ
Respondre a les necessitats de la mobilitat de les persones i
les 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.
VALORS
Confiança MOVENTIA compta amb la confiança dels
seus equips per assegurar el millor servei al seu entorn de
referència: col·laboradors, clients, administracions i altres
entitats públiques, etc.
Innovació MOVENTIA aposta per la recerca constant de
les millors alternatives per a una mobilitat sostenible, eficaç,
eficient i segura, amb l’aportació dels recursos necessaris
adequats per donar la millor solució a les expectatives
generades pel mercat.

Sostenibilitat MOVENTIA té integrat un model de gestió
sòlid, compromès i respectuós amb el seu entorn i el medi
ambient, basat en sistemes de qualitat certificats, que facilita
l’abast dels màxims nivells d’excel·lència desitjats.
Xisp@ El talent a MOVENTIA s’enriqueix del carisma, la
implicació, la inquietud, la proactivitat i el compromís de tots
els seus col·laboradors, per assegurar els millors índexs de
satisfacció dels seus clients.
Honestedat L’honestedat, com a eix central dels valors de
MOVENTIA, s’entén com el respecte a la veritat en relació amb
el món, els fets i les persones, tot garantint la seguretat i la
transparència de les seves activitats en tots els àmbits en què
es desenvolupa.
Compromís MOVENTIA està compromesa amb la societat
que l’envolta i està atenta a les seves necessitats d’una
manera responsable i directa.

Compromís
amb el medi
ambient

Compromís
amb la
qualitat del
servei
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ACTIVITAT: MOVENTIS I MOVENTO,
DUES MARQUES DE PRESTIGI
MOVENTIA opera en dos grans àmbits empresarials sota
dues marques:
•Moventis, divisió especialitzada en el transport col·lectiu de
persones.
•Movento, que engloba tota l’activitat relacionada amb
l’automoció.
MOVENTIS, EXPERTS EN EL TRANSPORT
COL·LECTIU DE PERSONES
Moventis és la divisió de MOVENTIA especialitzada en el
transport col·lectiu de persones, integrada per un conjunt
d’empreses amb personalitat pròpia i vocació de servei a
l’usuari. Desenvolupa l’activitat en tres àmbits del transport
terrestre: urbà, que inclou els nous serveis de bicicleta
pública, interurbà, amb cobertura a Espanya, Finlàndia i
França, i serveis discrecionals, fins a qualsevol punt de la
geografia europea.

Compromís
amb el medi
ambient

Compromís
amb la
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MOVENTIS AL MÓN

Sobre
aquesta
memòria

FINLÀNDIA

Hèlsinki
Espoo
Vantaa

Perfil de
l’organització

FRANÇA

París

Sobre
MOVENTIA

REGNE
UNIT
ALEMANYA

Montbeliard

SUÏSSA
ITÀLIA

Acció de
responsabilitat
social 2019

PORTUGAL

La Meca

JAPÓ

ARÀBIA
SAUDITA
PERÚ

Compromís
amb les
persones

San Isidro
Mira Flores

Compromís
i implicació
amb la
societat

País Basc

Transport urbà
Catalunya

Transport interurbà
Transport discrecional

Navarra

Tramvies
Tren turístic

ESPANYA

Compromís
amb el medi
ambient

Illes
Balears

Bicicleta publica
Transport a la demanda

Compromís
amb la
qualitat del
servei
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ELS SERVEIS DE MOVENTIS
Transport urbà

Sobre
aquesta
memòria

NAVARRA
Pamplona

Perfil de
l’organització

Sobre
MOVENTIA

FRANÇA
Acció de
responsabilitat
social 2019

Montbéliard
Barberà del Vallès

Compromís
amb les
persones

Cerdanyola
del Vallès

Lleida
Sant Sadurní d’Anoia

Compromís
i implicació
amb la
societat

Barcelona

ARÀBIA SAUDITA

(Barri d’Horta i del Carmel)

Sant Cugat del Vallès
Compromís
amb el medi
ambient

Vilanova
i la Geltrú

Sitges

La Meca

Compromís
amb la
qualitat del
servei
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Transport interurbà

Sobre
aquesta
memòria

París - Orléans - Chateauroux - Limoges
Bordeux - Tolouse - Carcassone - Perpignan
Montpeller - Nimes - Lyon - Marsella - Nice

Perfil de
l’organització

Portbou
FRANÇA

Cadaqués

Figueres

Sobre
MOVENTIA

Castelló

NAVARRA

PORTUGAL

Acció de
responsabilitat
social 2019

Viladamat
Torroella

ESPANYA

CATALUNYA

ILLES
BALEARS

Sant Llorenç
Sudanell
Alcarràs

Lleida

Vacarises
Matadepera

Terrassa

Albagès

Compromís
i implicació
amb la
societat

Terres
de Segre

El Cogull
Sunyer

Sant Sadurní
La Bisbal
Bonastre
Albinyana

Compromís
amb el medi
ambient

Roses
Empuriabrava
Sant Pere Pescador

CATALUNYA

Compromís
amb les
persones

Llançà
Port de la Selva

Vilajuïga

Llorenç

Verges

Pals

La Bisbal

L’Estartit
Begur

Palafrugell
Cassa de la Selva
Calella
Santa
Palamós
Cristina Sant Antoni
Caldes
Llagostera
Platja d’Aro
Vidreres
Sant Feliu de Guixols
Tossa de Mar
Sant Celoni

Lloret de Mar

Sant Vicenç de Montalt
Sant Andreu de Llavaneres

Sabadell Mataró

Sant Quirze
Barberà
Cabrera
Castellbisbal Rubí
Ripollet Vilassar de Mar
Martorell
Montcada
Cerdanyola Badalona
Molins

Sant Cugat

Sant Vicenç
Viladecans
Arboç
Gavà

Banyeres

El Vendrell

Castellar Granollers

Girona

L’Escala

Sitges
Vilanova i la Geltrú

Barcelona

L’Hospitalet
El Prat

Valldemossa
Banyalbufar
Esporles
Estellencs
Palma
Andratx
Calvià

ILLES BALEARS

Compromís
amb la
qualitat del
servei
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Sistema
de bicicleta pública

Sobre
aquesta
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Perfil de
l’organització

FINLÀNDIA

Hèlsinki
Espoo
Vantaa

FRANÇA

París

Sobre
MOVENTIA

Acció de
responsabilitat
social 2019

Compromís
amb les
persones

PERÚ

San Isidro
Mira Flores

Compromís
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societat

Compromís
amb el medi
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Sobre
MOVENTIA

Moventis consolida la seva
presència a Mallorca

MOVENTIA s’adjudica el servei de bicicleta
pública de Vantaa, Finlàndia

Moventis ha estat adjudicatari del servei del
transport regular i d’ús general de viatgers per
carretera de la zona de Ponent de Mallorca, on hi
ha municipis tan importants com Palma, Magaluf
o Palmanova.

El febrer del 2019 es va signar el contracte
de concessió per a l’operació del sistema de
bicicleta pública de la ciutat de Vantaa (Finlàndia),
adjudicat a MOVENTIA. L’abast d’aquest servei
és de 1.000 bicicletes i 100 estacions, amb la
possibilitat d’ampliar fins a 1.000 bicicletes més,
així com d’introduir bicicletes elèctriques. El
contracte té una durada de quatre anys i va entrar
en funcionament el 2 de juny del 2019.

El servei es porta a terme amb una flota de 55
vehicles de nova adquisició, 50 propulsats per
GNC i 5 híbrids-elèctrics. L’inici de l’operació serà
el gener del 2021.

Acció de
responsabilitat
social 2019

Aquest nou servei se suma als que ja gestiona
MOVENTIA a Finlàndia (Hèlsinki i Espoo), a França
(París) i al Perú (Lima), configurant i consolidant
l’aposta estratègica de MOVENTIA per la mobilitat
urbana sostenible.

Compromís
amb les
persones

Compromís
i implicació
amb la
societat

Compromís
amb el medi
ambient

El servei de bicicleta pública al Perú,
CityBike Lima, ja disposa de 50 estacions
i 500 bicicletes en funcionament

Compromís
amb la
qualitat del
servei
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Transport discrecional
Es disposa d’una flota total dedicada de més de 450 autocars.
Les empreses de Moventis que proveeixen de serveis de
transport discrecional són:
•Autocares Izaro, a Catalunya
•Transportes Pujol, a la província de Tarragona i Girona
•Emilio Seco, a l’illa de Mallorca
•Calella Moventis, a la província de Barcelona
•Moventis Sarfa, a la província de Girona
•Autocars Poch, a la província de Tarragona
Serveis especials i turístics
•Carrilets Turístics. Gestió, mitjançant concessions, dels
trens de les ciutats d’Alcúdia, Cales de Mallorca, Can Picafort i
Portocristo, a l’illa de Mallorca, i Sant Lluís i Ciutadella, a l’illa de
Menorca. També gestiona els carrilets de les ciutats de Vitòria,
València, l’Escala i Sant Feliu de Guíxols, i els autobusos
turístics de doble pis a Mallorca, en la modalitat de turístic
reiterat.

•El bus turístic de Barcelona. Servei de transport turístic a

la ciutat, amb un pis panoràmic que ofereix una visió única,
tant de la Barcelona de sempre com de la part més nova de
la ciutat. Disposa d’una flota de 40 autobusos de doble pis.
•L’autobús de Barcelona a l’Aeroport. Servei de connexió
del centre de la ciutat de Barcelona a les terminals de
l’aeroport. Gestionat amb una flota de 30 autobusos per
l’empresa SGMT.
•Cruise bus. Servei que enllaça el Port de creuers de
Barcelona amb el centre de la citat. Disposa d’una flota de 13
autobusos de gas.

El 2019 s’ha inaugurat el Bus Güell, el servei
de trasllat de passatgers del Park Güell, que
disposa d’una flota completament híbrida
Tramvia
MOVENTIA és l’operador de la xarxa de tramvies de Barcelona,
Trambaix i Trambesòs, que circulen per l’àrea metropolitana
de Barcelona des del 2004. Disposa d’una flota de 41 tramvies.

Transports Ciutat Comtal ha fet el servei
substitutori del tramvia –una llançadora–
per les obres de construcció dels túnels
viaris a la plaça de les Glòries de Barcelona

Serveis adaptats a persones amb mobilitat reduïda

•Transport

específic per a persones amb mobilitat
reduïda severa (PMR). Disposa de més de 40 vehicles
totalment adaptats i condicionats per a aquesta mena de
servei integral de mobilitat i acompanyament de persones
amb discapacitat física i psíquica.
•Taxi Amic, la companyia de taxis adaptats de Barcelona.
Ofereix un transport públic de qualitat, creant un sistema de
mobilitat adaptada a l’àrea de Barcelona, pioner a tot Europa.

GRI
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MOVENTIA, mobilitat per a tothom

Sobre
aquesta
memòria

La flota d’autobusos de Moventis compleix
la legislació vigent perquè les persones amb
mobilitat reduïda hi puguin accedir i viatjar sense
cap problema, complint les normes de seguretat.

Perfil de
l’organització

Sobre
MOVENTIA

TCC, juntament amb l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat, coordina i duu a
terme, a Barcelona, 400.000 desplaçaments de
persones amb mobilitat reduïda a centres d’estudi
i treball, amb un servei personalitzat d’atenció a
tots els usuaris.

Acció de
responsabilitat
social 2019

Compromís
amb les
persones

Així mateix, en associació amb Taxi Amic, es
fan desplaçaments de persones amb mobilitat
reduïda organitzats a demanda.

Compromís
i implicació
amb la
societat

Tota la flota de Moventis disposa d’un
100% d’accessibilitat

Compromís
amb el medi
ambient

Transport internacional
Moventis és l’operador seleccionat per BlaBlaBus per dur a
terme els serveis que connecten Barcelona amb múltiples
destinacions a França: París, Orleans, Châteauroux,
Llemotges, Bordeus, Lió, Montpeller, Nimes, Niça, Marsella,
Tolosa, Carcassona, Perpinyà, etc. Disposa d’una flota de 18
vehicles gestionada per Moventis Sarfa.
Gestió d’estacions d’autobusos i serveis als usuaris
•Estació de Sabadell
•Estació de Terrassa
•Estació de Sant Feliu de Guíxols
•Estació de Palafrugell
•Estació de Platja d’Aro
•Estació de Roses
•Estació de Lloret de Mar
Serveis als usuaris

•Atenció personalitzada, telefònica i online
•Venda de bitllets | Informació | Objectes perduts
•Suggeriments i reclamacions
•Títols personalitzats de transport

Compromís
amb la
qualitat del
servei
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MOVENTO, EXPERTS EN MOBILITAT PRIVADA
Movento engloba totes les empreses de MOVENTIA que
tenen activitat relacionada amb l’automoció. Amb més de
60 anys d’experiència i representant 18 marques, Movento és
líder en la mobilitat privada amb les empreses distribuïdores
de vehicles turismes i industrials, nous i seminous, ecològics i
serveis associats a l’usuari.

Els concessionaris i les
marques de Movento

El 2019, Movento ha venut 19.500 vehicles
nous i 8.500 vehicles d’ocasió i ha atès
137.000 clients a taller

Movento a Catalunya

Sarsa

Vic

Sabadell
Stern Motor

Castellar del Vallès

Cerdanyola del Vallès

Auser

Manresa
Motorprim

Granollers
Pineda de Mar

Terrassa
Mataró

Auto Pla Vic

Sant Cugat del Vallès

Badalona

Rubí

Santa Coloma de Gramanet
Motospazio

Barcelona
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Els serveis de Movento
SERVEI DE FINANÇAMENT
•Alternative: pagament pel vehicle durant el temps que es
faci servir.
•Visa Movento: opció de pagament de reparacions que es
facin en qualsevol dels concessionaris Movento a tres o sis
mesos sense interessos.
•Lísing: adreçat a professionals i empreses. Compra del
vehicle a mitjà i llarg termini amb un contracte de durada
mínima de dos anys.
•Rènting: mitjançant una quota mensual en concepte de
lloguer, es pot gaudir d’un vehicle nou.
LLOGUER DE VEHICLES
Niza Cars. Empresa de lloguer de vehicles
VENDA DE VEHICLES A PROFESSIONALS
VEHICLES MULTIMARCA
Movento Autoselección. Empresa dedicada a la venda de
vehicles d’ocasió i/o seminous.
MOVENTO EMPRESAS.
Movento Flotas - la solució per a la mobilitat del teu negoci.
MOVENTO RECANVIS.
Recanvis i accessoris originals.

Compromís
amb la
qualitat del
servei

Sarsa Terrassa inaugura un nou centre
d’automoció a Terrassa
Sarsa Terrassa, el concessionari oficial de
les marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda,
Cupra i Volkswagen vehicles comercials del
grup Movento, ha inaugurat el 2019 les noves
instal·lacions a la ciutat.
El nou espai, de més de 21.000 m2 i amb capacitat
per acollir més de 300 vehicles, centralitza els
punts de venda de Sarsa a la ciutat vallesana,
així com també les àrees de postvenda de les sis
marques i altres zones comunes per als clients.
El centre d’automoció, que suma al voltant de
cent llocs de treball, és sostenible des del punt de
vista mediambiental, gràcies a l’aprofitament de la
llum natural, els vidres amb control i la il·luminació
automàtica amb sensors de presència.
Aquest canvi d’espai ha anat acompanyat de
la implantació d’un nou model de treball, que
implica la sistematització i la digitalització dels
processos i la incorporació de noves tecnologies
per millorar l’eficiència, així com la relació amb
el client, que es beneficia d’un servei de més
qualitat i més eficient, gràcies a la digitalització i
l’optimització del temps.
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INNOVACIÓ
MOVENTIA aposta per la innovació com a motor de
creixement i ho fa des d’un doble vessant: disseny de la
mobilitat futura i digitalització de la gestió de la mobilitat.
DISSENY DE LA MOBILITAT FUTURA
•Desenvolupament i implantació de targeta de transport
integrat (SocMobilitat / T-Mobilitat): sistema innovador i
pioner de tecnologia contactless en el transport de Catalunya,
que facilita la mobilitat dels usuaris mitjançant una única
targeta per a tot el transport públic integrat.
•Plataformes tecnològiques: col·laboració en el
desenvolupament d’algoritmes matemàtics per a plataformes
de mobilitat, distribució de bicicletes i aplicacions per a noves
capes de transports (entre bus i taxi compartit).
•Mobilitat a demanda: col·laboració amb empreses
tecnològiques per oferir serveis de mobilitat a demanda per
a operadors de bus o taxi, administracions públiques i parcs
de negoci per millorar el servei sense rutes ni horaris fixos. Les
rutes es creen en temps real, mitjançant un algoritme (Shotl)
segons les peticions dels usuaris.
•Laboratori d’R+D en noves formes de mobilitat: creació
de companyies a través de la detecció de casos d’èxit
internacionals i inversió en start-ups amb projectes de
mobilitat capdavanters, com B4 Motion.

DIGITALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA MOBILITAT
•Digitalització de processos.
•Compra de vehicle 100% online.
•Zeus, sistema ERP per al transport.
•Informació de l’estat de la xarxa en xarxes socials.
•Codis QR i NFC en parades.
•Implantació de sistemes de business intelligence i quadre de
comandament integral.
•Sistema d’ajuda a l’explotació i informació (SAEI).
•Aplicacions mòbils per al transport.
•Webs de transport interactius en temps real.
•Experts en la implantació de Prisma, que permet optimitzar la
gestió del manteniment de la flota i de les bases d’operacions
de Moventis.
•Targetes sense contacte.
•Compra i recàrrega de títols de transport online
(eCommerce).
•Seguiment d’escolars mitjançant una app que permet fer-ne
el seguiment, tant per a pares com per a l’escola mateix, a
partir de la localització en temps real de l’autocar.
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Shotl, la plataforma que revoluciona el
transport a demanda
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Després de tan sols dos anys al mercat, Shotl
està en ple funcionament a Alemanya, Espanya,
França, Finlàndia, Suïssa, el Regne Unit, Itàlia,
Portugal i els Estats Units.

Perfil de
l’organització

Sobre
MOVENTIA

El transport a demanda (DRT) és un tipus emergent de transport flexible en què els vehicles
poden ajustar la ruta en temps real i en funció a
la demanda. Des del 2017, la plataforma de Shotl
ha estat revolucionant aquest tipus de transport,
ja que pot fer coincidir múltiples passatgers
que van en la mateixa direcció amb un vehicle
disponible. Aquest programari innovador ofereix
una oportunitat als operadors de transport i
als municipis, ajudant-los a fer més bon ús del
transport al llarg de les rutes amb baix nombre
d’usuaris, reforçant els serveis amb autobusos a
demanda.
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La implementació de la tecnologia Shotl ha ajudat
a proporcionar més bona oferta general de serveis
de transport públic en àrees amb una demanda
molt baixa. En aquest moment, els plans pilot
tant a València (Espanya) com a Lisboa (Portugal)
estan ajudant a millorar el servei i l’accessibilitat
per als passatgers amb discapacitats físiques.

Compromís
amb la
qualitat del
servei
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PARTICIPACIÓ EN INICIATIVES EXTERNES
MOVENTIA col·labora i estableix aliances amb diverses
iniciatives externes del sector i de l’entorn.

Perfil de
l’organització

Sobre
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COMITÈS DE MOBILITAT SOSTENIBLE DE:

Compromís
amb el medi
ambient

Compromís
amb la
qualitat del
servei

Sarsa Granollers va coorganitzar
l’acte del desè aniversari del Grup de
Desenvolupament de Directius i Empresaris,
una associació dedicada a la promoció i
l’impuls de l’activitat econòmica del Vallès
Oriental
Stern Motor va col·laborar en la vint-icinquena edició de la Nit de l’Empresari,
que es va celebrar al Teatre Nacional de
Catalunya
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PREMIS I RECONEIXEMENTS
Des que es va fundar, MOVENTIA ha estat reconeguda amb
diferents premis i guardons. El 2019, les empreses del grup
han rebut les distincions següents:
Shotl, premiada als European Startup Prize Mobility
Shotl és una plataforma de mobilitat que permet als
operadors de transport públic administrar i proveir de manera
automàtica els serveis de transport a partir de la demanda
real d’usuaris. L’aplicació mòbil ofereix als passatgers la
possibilitat de connectar amb una xarxa de minibusos, en
temps real, optimitzant el servei i ajustant-lo a les necessitats
dels usuaris. Durant la celebració de la cerimònia es van
guardonar 8 empreses més d’un total de 571 candidates. El
jurat, format per 50 experts europeus, va tenir en compte
criteris econòmics, d’innovació i ecològics.
Acte Pla Vic, reconegut amb el premi Quality Club
Acte Pla Vic va guanyar el premi Quality Club, un guardó
que va posar en marxa el grup Jaguar-Land Rover amb el
programa Costumer First i que premia els concessionaris que
ofereixen un servei de més qualitat als clients durant el procés
de venda i postvenda de vehicles. El concessionari, que va
destacar en tots els camps, va obtenir el primer lloc del seu
grup i s’ha convertit en l’únic concessionari que ha aconseguit
estar en les tres primeres posicions en les sis edicions anuals
del programa.
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Sarsa rep el Premi a l’Excel·lència de Volkswagen
Sarsa va ser reconegut per segona vegada per Volkswagen
Vehicles Comercials com un dels millors concessionaris que la
marca té a l’Estat espanyol. El concessionari va rebre el Premi
a l’Excel·lència de Volkswagen en el transcurs de la convenció
que la marca va celebrar el gener del 2020 a Madrid. Aquest
guardó reconeix el bon funcionament del concessionari
respecte als processos de venda i postvenda, la dedicació del
personal als clients i el compromís per aconseguir la màxima
satisfacció en la venda de tots els seus productes, així com
la cobertura, l’especialització i la representació de la marca al
territori.
Miquel Martí rep el premi Tenacitat 2019,
Ciutat de Sabadell
Miquel Martí, president de MOVENTIA, va rebre el premi
Tenacitat 2019, Ciutat de Sabadell, que atorga el Rotary
Club de Sabadell. La trobada, que va reunir nombroses
personalitats de la ciutat, va guardonar Martí per la seva
tenacitat, però també resistència, constància, flexibilitat,
transmissió i esforç. Sara Martín, presidenta del Rotary Club
de Sabadell i encarregada de lliurar el premi a Martí, va
destacar el caràcter emprenedor de l’empresari.
Premi a la inauguració del nou concessionari
de Sarsa Movento
La inauguració del nou concessionari del Vallès de Sarsa
Movento va ser reconeguda amb el premi Les millors
campanyes de comunicació de 2019, concedit per Top
Comunicación.
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ÈTICA I INTEGRITAT
El codi ètic de MOVENTIA, que es va aprovar el 2017, dona
resposta a les necessitats de la societat i posa de manifest
el compromís de confiança i honestedat que caracteritza
l’organització en la seva clara vocació de servei públic.
El codi recull la missió i visió, així com els principis i els valors
que regeixen l’actuació de tots els professionals de MOVENTIA,
en totes les àrees de negoci, en el desenvolupament de
l’activitat.
El codi ètic s’ha de complir de manera obligatòria per part
de tots els empleats i serveix de guia en l’acompliment de
les seves funcions i en cas de conflictes d’interès. Un Comitè
de Supervisió, de caràcter executiu, amb un reglament de
funcionament propi, és l’encarregat d’impulsar l’aplicació del
codi ètic i vetllar perquè es compleixi, així com un canal de
denúncies, com a garantia i seguretat de l’eficàcia del codi
ètic.
El reglament estableix com a òrgan encarregat d’analitzar
incompliments i de proposar accions correctores i sancions
la Comissió de Seguiment del Codi Ètic, que ha d’elevar
anualment al conseller delegat un informe que recull les
actuacions que s’han desenvolupat durant l’any. Per la seva
banda, el Comitè d’Auditoria vetlla per la independència dels
auditors, amb l’objectiu de garantir la fiabilitat de la informació
pública tramesa per la companyia.

De manera addicional, la societat té un canal de denúncies
confidencial específic per a les irregularitats financeres i
comptables.
MOVENTIA disposa de mecanismes per evitar conductes
que perjudiquin els seus accionistes i grups d’interès –com
la concentració de poders, la falta de transparència, les
pràctiques corruptes–, aplicable a tots els empleats i agents
del grup, que defineix i detalla la forma d’actuació en tots els
casos.
MOVENTIA es compromet a donar suport actiu a la
Declaració Universal dels Drets Humans i exigeix als empleats
el compliment d’aquests principis en l’activitat diària del grup.
La companyia combat les pràctiques que atempten contra la
dignitat de les persones i la discriminació laboral.

L’objectiu del codi ètic és garantir que
les interaccions de l’empresa amb els
accionistes, els proveïdors i la societat en
general estiguin regides per l’ètica i les
bones pràctiques
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GOVERN CORPORATIU
El Consell d’Administració de MOVENTIA és el màxim òrgan de
govern de la companyia en matèria de responsabilitat social
empresarial i corporativa, i reconeix i assumeix la importància
que té disposar d’un sistema de govern corporatiu que orienti
l’estructura i el funcionament dels seus òrgans socials, en
interès de la societat i dels accionistes de l’organització.
La pràctica empresarial de MOVENTIA és responsable,
transparent, ètica i compromesa, amb polítiques efectives
d’anticorrupció, de respecte a la lliure competència i
transparència financera. La seva conducta i la de les persones
que hi estan vinculades respon, a més de la legislació vigent,
a un sistema de govern corporatiu, d’acord amb els valors i els
principis ètics i de responsabilitat social.

MOVENTIA disposa d’un Sistema de Compliance (model de
prevenció de delictes) basat en les recomanacions de bon
govern de reconeixement general als mercats internacionals
i els principis de responsabilitat social acceptats per la
societat; aquest sistema constitueix una referència bàsica de
seguiment per part de tots els professionals i els col·laboradors
de MOVENTIA. Respon també a les noves obligacions de
prevenció penal imposades en l’àmbit de la responsabilitat
penal de les persones jurídiques.
El personal de MOVENTIA està format en el model de
prevenció de delictes, formació que s’imparteix a les noves
incorporacions.

El respecte al Sistema de Bon Govern
Corporatiu s’ha de considerar un requisit
essencial del compliment de les obligacions
contractuals de tots els professionals i els
col·laboradors de MOVENTIA
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ambient

El 2019 no s’ha produït cap reclamació en
relació amb aspectes ètics i de bon govern
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amb la
qualitat del
servei
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RELACIÓ AMB ELS GRUPS D’INTERÈS
MOVENTIA treballa per mantenir un diàleg fluid i constant
amb els grups d’interès per detectar i donar resposta a les
seves necessitats, fet que contribueix a la viabilitat del negoci

Perfil de
l’organització

EQUIP HUMÀ

CLIENTELA

Portal de l’empleat

Enquestes de satisfacció
Web
App
Adreça electrònica
d’atenció al client

ADMINISTRACIONS

COMUNITAT I ALTRES

Comunicació i diàleg constant

Canals online i físics a través dels quals pot manifestar
qualsevol inquietud, satisfacció o queixa al voltant dels
productes i serveis que el grup d’empreses li ofereix

EMPRESES
FABRICANTS

MITJANS DE
COMUNICACIÓ

Reunions periòdiques
i contacte directe

Contacte directe i constant

SOCIS - ACCIONARIAT

EMPRESES PROVEÏDORES
I CONTRACTISTES
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a llarg termini. Per això, es compta amb diferents canals de
comunicació que faciliten la interacció dels públics.

Òrgans de govern establerts

Xarxes socials
Oficines d’atenció presencial
Telèfons d’atenció

Fórmules contractuals adequades a les
bases per tal de preservar unes relacions
sòlides i sostenibles
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Des que va néixer, MOVENTIA ha adoptat un clar compromís
amb les persones, siguin empleats, col·laboradors, clients,
usuaris o integrants de la comunitat inversora. Durant el 2019,
es van acomplir els objectius previstos al Pla Estratègic de
RSC, a través de diferents accions.
MOVENTIA està compromesa amb les persones que la
integren. Treballa per a la igualtat d’oportunitats, el benestar
i la formació dels treballadors i les treballadores, i vetlla per la
seva seguretat i salut laboral.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS I OCUPACIÓ
DE QUALITAT
MOVENTIA contribueix a la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones en totes les empreses del grup, i la seva
plantilla actual està formada per un 82% d’homes i un 18% de
dones, xifra que ha augmentat amb el pas dels anys.
PLANTILLA SEGONS GÈNERE
MOVENTIA
HOMES
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MIDA I PERFIL
DE LA PLANTILLA
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2019

2019

HOMES

2.629

82,2 %

DONES

567

17,7 %

3.196 persones en plantilla

Moventis
HOMES

Movento
HOMES

58%

83%

82%

DONES

42%

DONES

17%

DONES

18%

La voluntat de l’organització és continuar desenvolupant i
implantant un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i
dones en l’àmbit laboral en totes les empreses del grup.
MOVENTIA també disposa de diverses eines, d’aplicació
global a l’organització, per al foment de la igualtat i la no
discriminació:
•Protocol contra l’assetjament
•Guia per a la utilització no sexista del llenguatge
•Protocol per protegir els drets de la plantilla

Compromís
amb la
qualitat del
servei
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PLANTILLA PER CATEGORIA PROFESSIONAL I GÈNERE
Comandament

78%

HOMES

Direcció

HOMES

Personal qualificat
HOMES

Resta de plantilla
HOMES

Compromís
amb les
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22%

DONES

15%

DONES

62%

DONES

12%

90%DONES

10%

85%

HOMES

Personal tècnic

DONES

38%

88%

El sector de la mobilitat –transports, vehicles...– és un sector
tradicionalment masculí, a causa del context sociocultural
històric. MOVENTIA treballa per a la incorporació progressiva
de la dona en l’organització i en totes les categories
professionals.
Pel que fa a la conciliació de la vida laboral i familiar, el 2019
s’ha gaudit d’un total de 467 dies de permís de maternitat o
paternitat. El 100% de la plantilla s’ha reincorporat al seu lloc
de feina després del permís.
Un total de 74 persones han gaudit del permís de maternitat o
paternitat i el 100% de les persones s’han incorporat després
a la feina.
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HOMES

DONES

16

1

PLANTILLA PER GÈNERE,
TIPUS DE CONTRACTE I JORNADA
Fixa a jornada completa

Fixa a jornada parcial
HOMES
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Fixos

63

40

Fixos
discontinus

4

14
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HOMES

Temporal a jornada personal
HOMES

2

1

HOMES

Beca I pràctiques
HOMES
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52%

Temporal a jornada completa

Prejubilació
Persones amb
discapacitat

83%

HOMES

82%

84%

91%

85%

DONES

17%

DONES

38%

DONES

18%

DONES

16%

DONES

9%

DONES

15%

MOVENTIA treballa per a l’estabilitat de la plantilla i per a una
ocupació de qualitat.
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SUPORT DE LES PERSONES
MOVENTIA té un conjunt de polítiques i eines per donar
suport a treballadors i treballadores i contribuir al benestar de
la plantilla:

de pertinença a l’organització. Aquest departament elabora,
recopila, prepara i informa de totes les novetats, les notícies, les
promocions, els avantatges, els esdeveniments, els concursos
i altres informacions relacionades amb la companyia que
puguin ser de l’interès de tots els col·laboradors del grup.

•MOVENTIA Flex. Sistema de retribució flexible mitjançant
el qual cada treballador o treballadora pot decidir com
vol percebre part de la retribució, que pot flexibilitzar en
productes o serveis. Inclou assegurança mèdica. Amb aquest
pla, cada treballador o treballadora podrà destinar una part de
la retribució monetària a contractar productes que permetin
incrementar la disponibilitat neta, gràcies al tractament fiscal
més beneficiós d’aquests productes en l’IRPF i a les condicions
econòmiques que tenen per ser membre de MOVENTIA.

Eines de comunicació amb l’equip humà

•Polítiques de flexibilitat de jornada per atenció a familiars
amb dependència.

•Correu electrònic. La comunicació interna es reforça amb
la tramesa de correus corporatius.

•Foment del voluntariat corporatiu en projectes de
responsabilitat social.

•WhatsApp. Per a grups operatius.
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•Portal MOVENTIA. Plataforma de comunicació per a tots els
col·laboradors i les col·laboradores; ofereix tota la informació
rellevant de l’empresa i els avantatges que s’obtenen pel fet
de treballar al grup, com poden ser millores, promocions i
altres beneficis socials.
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MOVENTIA també té un Departament de Comunicació
Interna que promou el diàleg fluid i constant amb l’equip
humà, amb l’objectiu de posar en coneixement del personal
tota la informació rellevant del grup i fomentar el sentiment
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•Plataforma Teams. Eina per compartir la informació i
facilitar el treball i la col·laboració en línia.
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MOVENTIA promou les accions de voluntariat corporatiu
amb la finalitat d’involucrar l’equip humà en els valors de

Perfil de
l’organització

l’empresa. En aquest sentit, destaquen dues accions que
s’han portat a terme el 2019:

•MOVENTIA va ser present en la 6a edició de Magic

Sobre
MOVENTIA

Line Barcelona, una mobilització ciutadana solidària per
recaptar diners a favor de persones que es troben en

Acció de
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situació delicada, organitzat per Solidaritat Sant Joan de
Déu a Barcelona, Mallorca i València. Els treballadors del
grup MOVENTIA van fer 20 quilòmetres de la caminada i,
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a més, van aportar a la causa benèfica 1.165 euros.

•El Teaming de TCC Pamplona ha destinat 3.000 euros
a l’Asociación GERNA i a l’Asociación Navarra de Autismo.
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Els treballadors i les treballadores de TCC Pamplona van
fer possible aquesta acció a través de microdonacions
d’1 euro de les seves nòmines; l’empresa, per la seva
banda, també ha aportat un euro per cada euro aportat

Compromís
amb el medi
ambient

per un treballador. Enguany s’han donat 1.500 euros a
l’Asociación GERNA, que busca suport terapèutic per a les
malalties rares, amb l’objectiu de fomentar la qualitat de
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vida dels seus socis, familiars i cuidadors. Paral·lelament,
l’Asociación Navarra de Autismo (ANA) ha rebut del
Teaming de TCC un total de 1.500 euros.
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FORMACIÓ I GESTIÓ DEL TALENT

Sobre
aquesta
memòria

MITJANA D’HORES DE
FORMACIÓ PER PERSONA

Sobre
MOVENTIA

Per a MOVENTIA, el capital humà és clau per al
desenvolupament sostenible i la continuïtat de l’empresa. La
formació constant, la retenció i la gestió del talent i els plans
de desenvolupament individuals contribueixen a l’estímul
professional de l’equip humà.

Acció de
responsabilitat
social 2019

Des del 1997, MOVENTIA té un Pla de Formació Integral,
que, el 2019, va suposar un total de 43.576 hores de formació.

Perfil de
l’organització

MOVENTIA

53%

Moventis
Movento

MITJANA D’HORES DE
FORMACIÓ PER PERSONA

HORES
DE FORMACIÓ
2019

Compromís
i implicació
amb la
societat

43.576

2018

34.450

18%

Moventis
Movento

Variació

126%

TIPUS DE FORMACIÓ

Compromís
amb el medi
ambient

29%

53%

MOVENTIA

Compromís
amb les
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3%
44%

Online
Presencial
Blended

13.401
27.340
2.835

Compromís
amb la
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MOVENTIA porta a terme programes de formació contínua
específics per a:
•Personal de l’àmbit comercial
•Assessories tècniques a les diferents àrees de l’empresa
•Personal de conducció
•Serveis d’atenció al client i qualitat
•Prevenció de riscos laborals, seguretat i salut laboral
D’altra banda, també es fan altres formacions d’interès
general, com:
•Desenvolupament de les persones
•Compliance i codi ètic de bones pràctiques
•Construcció de relacions sòlides per mitjà de
intel·ligència emocional

la

El 2019, es van portar a terme 60 plans dedesenvolupament
individuals, l’aposta de MOVENTIA pel desenvolupament del
talent en l’organització. El 100% de la plantilla de MOVENTIA
és avaluada per competències o per objectius.
MOVENTIA té un programa per a directius, comandaments i
determinats perfils tècnics anomenat Talentia. L’objectiu del
programa és desenvolupar les competències estratègiques
que han de tenir aquests perfils, com, per exemple, lideratge,
comunicació, gestió d’equips..., així com altres competències
més tècniques. El programa inclou cursos presencials i
online (com a reforç), i es pot complementar amb sessions
d’acompanyament i coaching.

•Employee Branding. Vídeos d’employee experience.
•Desenvolupament de la pàgina web Treballa amb nosaltres.
•Visibilitat de llocs vacants.
•Participació en fòrums d’ocupació d’universitats de
prestigi, així com en instituts que imparteixen formació
professional per incorporar joves talents, amb la intenció
que puguin desenvolupar carrera professional a la
companyia.
•Contractació d’alumnes provinents de les col·laboracions
amb les escoles en la modalitat de formació dual, i també
amb estades en períodes de pràctiques acadèmiques.

MOVENTIA, altament conscienciada i
compromesa amb la inversió contínua en la
formació dels conductors, ofereix formació
per a una conducció segura, responsable
i eficient, així com cursos de gestió de
l’estrès al volant
MOVENTIA obre oportunitats per a la
gent jove del món universitari i de cicles
formatius per incorporar-se al món laboral

Pel que fa a la captació del talent, MOVENTIA porta a terme
diverses accions:

GRI
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MOVENTIA aposta per la contractació dual

Sobre
aquesta
memòria

MOVENTIA avalua la satisfacció de totes les persones
que hi fan pràctiques; el 2019, el 96% de les respostes

Perfil de
l’organització

A MOVENTIA, el compromís amb la formació no és

obtingudes opinen que l’experiència ha estat bona o molt

únicament en la modalitat de pràctiques. La companyia

bona.

va ser pionera en la implantació de la formació dual a
Catalunya (FP Dual) i la continua potenciant. Aquesta
modalitat permet captar talent extern i oferir a gent jove

Sobre
MOVENTIA

llocs de treball amb opció a contractació indefinida i amb
possibilitat d’un pla de carrera dins l’empresa.

Acció de
responsabilitat
social 2019

De les 42 persones que van estar en formació dual el 2019,
10 (2 dones i 8 homes) es van incorporar a l’empresa, amb
un contracte en modalitat temporal que, un cop acabat

Compromís
amb les
persones

un període de dos anys, es pot convertir en indefinit.
El 2019 es van portar a terme col·laboracions amb 30
escoles del territori que van aportar a la companyia

Compromís
i implicació
amb la
societat

alumnes amb diferents titulacions.

MOVENTIA ha acollit 119 estudiants en
pràctiques i 42 provinents de formació
dual provinents de 30 escoles del territori;
la contractació en formació dual s’ha
incrementat un 168% respecte a l’any
anterior
El 23,8% de les persones amb contracte
dual i el 12% amb conveni en pràctiques
han estat contractades i incorporades a
MOVENTIA

DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT EN PRÀCTIQUES
O DE FORMACIÓ DUAL SEGONS LA TITULACIÓ

Compromís
amb el medi
ambient

Batxillerat
Certificat professionalitat
Grau Mig

Compromís
amb la
qualitat del
servei

Grau Superior
PFI

1%
14%
50%
21%
2%
9%
3%

Postgrau
Universitat
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PREVENCIÓ, SEGURETAT I SALUT LABORAL
MOVENTIA vetlla per la seguretat i la salut laboral dels
treballadors i les treballadores i estableix les mesures
adequades de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit,
els àmbits d’actuació i els focus de vigilància en els quals
s’enfoca la companyia són:

•Gestió de l’accidentabilitat. El programa MOVENTIA-Well
de gestió de l’absentisme inclou un procediment de gestió
dels accidents de treball. La tipologia dels accidents és la
pròpia de l’activitat i de caràcter lleu. La taxa d’accidents és
baixa i inferior a la del sector.
•Bo de prevenció. Els índexs d’incidència dels accidents
laborals són inferiors als de referència del sector, i, juntament
amb el compliment de la normativa de prevenció de riscos
laborals, han permès a la majoria de les empreses de
MOVENTIA obtenir l’incentiu econòmic per la contribució a
la reducció i la disminució de la sinistralitat laboral, el bo de
prevenció. Aquest incentiu ha permès incrementar les accions
de prevenció que contribueixen a millorar les condicions de
treball.
•Millores en seguretat i salut. En línia amb el compromís
de garantir la seguretat i la salut de les persones que
integren MOVENTIA, es fan avaluacions de riscos generals
i específiques que garanteixen la revisió periòdica de les
condicions de treball, i que han derivat en una planificació
d’accions preventives per corregir aquests riscos. Les millores
principals que s’han fet en les diferents àrees preventives són
les següents:

43

Àrea de seguretat
•Instal·lació de xarxes mòbils de protecció a les fosses de
reparació d’autobusos.
•Instal·lació de línies de vida addicionals per millorar les
tasques de manteniment sobre els autobusos.
•Millores i renovació de diferents elements estructurals de
les instal·lacions (portes d’accés, tanca, instal·lació elèctrica,
vestidors).
•Senyalització de vies de circulació, delimitació de zones
d’aparcament i adequació de pa-viments a l’interior i l’exterior
de les instal·lacions.
•Renovació de diferents equips de treball per millorar la
seguretat (columnes elevadores, elevadors de vehicles,
compressors, escales).
•Instal·lació progressiva de càmeres de seguretat a l’interior
dels autobusos.
•Instal·lació de càmeres de seguretat en tallers i vigilància
perimetral.
Àrea d’ergonomia
•Ampliació i adequació de les oficines corporatives.
•Millores globals en la climatització, la humidificació, la
il·luminació i l’ergonomia dels llocs de treball d’oficines, de
venda i en instal·lacions on era necessari.
•Substitució progressiva de lluminàries per llums de tipus LED
en pro de l’eficiència energètica.
•Revisió periòdica i renovació de seients als llocs de
conducció dels autobusos per tal de garantir-ne l’ajust
correcte, l’amortiment i la seguretat.
•Adquisició d’equips de treball per reduir la manipulació de
càrregues als tallers.

Memòria de responsabilitat social corporativa 2019
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Àrea d’higiene industrial i ambiental
•Renovació d’equips per al desgreixatge de peces en tallers
de reparació.
•Renovació de contenidors per a residus i compra de dipòsits
per a AdBlue.
•Instal·lació de cubetes de seguretat en noves instal·lacions.
•Millora del sistema de desinfecció als autobusos.
Àrea psicosocial
•Avaluació de riscos psicosocials.
•Jornades informatives sobre gestió de l’estrès.
•Elaboració de protocol davant d’agressions i situacions
violentes durant el servei.
•Formacions i jornades de coaching sobre lideratge, motivació
i comunicació en diferents estructures de l’empresa.

•Formació en prevenció de riscos laborals. Aquesta
formació s’inclou en la formació inicial del procés d’acollida,
així com en la formació continuada o de reciclatge. A més
de les formacions en riscos, destaquen les formacions
específiques sobre la gestió de les emergències, tant en
instal·lacions com a bord de l’autobús i les corresponents

a l’àrea de la seguretat vial, com la formació Zen Driving,
conducció eficient i preventiva, i cursos de reciclatge per
al personal de la conducció. La formació en matèria de
prevenció de riscos laborals és una qüestió d’importància
rellevant per a MOVENTIA.

•Gestió de les emergències. Tots els centres de treball
disposen d’un pla d’emergència que inclou la formació
als components dels equips d’emergència i la realització
periòdica de simulacres d’incendi i evacuació i d’accidents
mediambientals. El personal designat dels equips
d’emergència també disposa de formació específica en
extinció d’incendis i primers auxilis. Per a l’actuació en cas
d’emergència als autobusos, cal destacar el Curs d’Actuació
Pràctica en Extinció d’Incendis i Evacuació a l’Autobús,
implantat a les empreses Moventis en un programa a cinc
anys, com a complement de la formació teòrica impartida a la
formació sectorial CAP. De manera addicional a les mesures
anteriors, i com a eines de prevenció, s’han instal·lat els
primers cinc desfibril·ladors, i s’ha format el personal designat
per fer-los servir correctament en cas necessari.
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MOVENTIA Saludable

Sobre
aquesta
memòria

El programa MOVENTIA Saludable fomenta i promociona
l’adopció d’hàbits saludables per part de totes les
persones del grup –a través del Portal de l’Empleat–

Perfil de
l’organització

mitjançant diferents iniciatives:

•Jornades ludicoesportives de la plantilla amb les famílies.
•Jornades de promoció de la salut: alimentació saludable,

Sobre
MOVENTIA

activitat física i estiraments, risc cardiovascular, gestió de
l’estrès, etc.

Acció de
responsabilitat
social 2019

•Programa de suport per deixar de fumar.
•Formacions al personal de conducció

programa
Compromís
amb les
persones

Zen

Driving

i

programa

d’autobusos:

d’Intel·ligència

Emocional i Gestió de l’Estrès.

•Àrea de Seguretat i Salut, al Portal de l’Empleat.
•Avaluació de riscos psicosocials a les empreses principals

Les activitats de promoció de la salut deriven dels resultats del
Programa de Vigilància de la Salut Individual i Col·lectiva
que va dur a terme el servei extern de Medicina del Treball, en
què destaquen les actuacions següents:

•Exàmens de salut obligatoris per al personal de conducció,
segons la normativa vigent, i voluntaris per a la resta de
persones als diferents centres i llocs de treball.
•Realització d’exàmens de salut per reincorporació, en cas
d’absentisme per malaltia.
•Adaptació de les condicions de treball que permeten
reincorporacions progressives després d’una baixa laboral
per malaltia al lloc de treball.
El 100% de la plantilla està representada als comitès de
Seguretat i Salut que té cada unitat de negoci.

i elaboració d’un pla d’acció de mesures preventives.
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MOVENTIA participa de manera activa en el desenvolupament
d’una societat millor, sigui impulsant programes propis o
col·laborant amb entitats i fundacions sense ànim de lucre en
àmbits diferents.

TIPOLOGIA DE PROJECTES
Projectes solidaris
Projectes culturals
Projectes d’investigació
Projectes de protecció del medi

36%
33%

Sobre
MOVENTIA

Acció de
responsabilitat
social 2019
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Amb l’objectiu no tan sols de mantenir, sinó fins i tot
d’augmentar, la seva presència social, MOVENTIA dona
suport a iniciatives socials, de manera que contribueix a
millorar la qualitat de vida i l’entorn col·laborant amb diverses
institucions, associacions, organitzacions no governamentals
i altres iniciatives.

27%
4%

L’any 2019, MOVENTIA va donar suport a diferents projectes.

MOVENTIA destina un 3% dels beneficis
a acció social
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PROJECTES SOLIDARIS

Fundació Enriqueta Villavecchia
Amb motiu del seu trentè aniversari, la Fundació d’Oncologia
Infantil Enriqueta Villavecchia va oferir, el 9 de maig, un
concert commemoratiu que va comptar amb la col·laboració
de MOVENTIA. El concert va anar a càrrec del Cor de Cambra
del Palau de la Música i es va celebrar a la basílica de la
Sagrada Família.

Acció de
responsabilitat
social 2019

Fundació Esclerosi Múltiple
Des del 2012, MOVENTIA col·labora amb una donació
econòmica amb la Fundació Esclerosi Múltiple, entitat privada
sense afany de lucre que té per objectiu millorar la qualitat
de vida de les persones amb esclerosi múltiple. MOVENTIA
també col·labora amb Mulla’t per l’esclerosi múltiple, una
iniciativa creada fa 26 anys per la Fundació Esclerosi Múltiple
que ha esdevingut una de les campanyes solidàries més
multitudinàries que se celebren a Catalunya.

Compromís
amb les
persones

Obra Social Sant Joan de Déu
MOVENTIA col·labora des del 2015 amb aquesta entitat. El
2019, MOVENTIA va renovar el seu suport al projecte d’accés a
la mobilitat per a persones en situació de sense llar ateses per
Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona. En concret, l’ajut
incideix directament en les més de 500 persones, homes i
dones entre 18 i 65 anys, que atén anualment Sant Joan de Déu
Serveis Socials - Barcelona en els seus programes. El projecte,
impulsat per Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona, té
com a objectiu donar accés gratuït a l’ús del transport públic
a la ciutat de Barcelona i rodalia a les persones en situació de
sense llar.
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Hospital Sant Joan de Déu
Festival Jardins Pedralbes i l’Hospital Sant Joan de Déu
Barcelona porten a terme l’organització conjunta del sopar
benèfic que se celebra dins del marc del festival. Els fons
recaptats al sopar es destinen a l’SJDPediatric Cancer Center
Barcelona. MOVENTIA col·labora amb l’esdeveniment.

Motor en va ser un copatrocinador, amb l’aportació de
diversos cotxes de la marca Mercedes. La participació va ser
nombrosa, amb 2.600 participants, dels quals quasi 50 eren
de l’equip MOVENTIA Solidaria.

També es dona suport al torneig de pàdel Força Miquel; els
fons recaptats amb aquest torneig solidari es destinen a la
lluita contra la leucèmia infantil.

Fundació Pasqual Maragall
La Fundació Pasqual Maragall per a la recerca contra
l’Alzheimer treballa per vèncer aquesta malaltia i aconseguir
un futur en què l’envelliment estigui associat a experiències
positives. MOVENTIA forma part del Consell de Mecenatge
de la Fundació Pasqual Maragall.

Fundació Privada Vozes
Nascut el 2005, Vozes és un projecte musicosocial que treballa
amb nens i adolescents que no poden accedir a la pràctica
musical, i se’ls ofereix l’oportunitat d’integrar-se plenament
en la societat sense renunciar a la qualitat i el compromís
que exigeix aquesta pràctica. MOVENTIA col·labora amb la
Fundació.
“Corro contra el càncer” a Sabadell
El 17 de març es va fer la vuitena edició de la cursa i caminada
popular i solidària Corro contra el càncer, a Sabadell. Stern
48

Associació Asdent
El Teatre Principal de Sabadell va acollir la clausura del cicle
Stern de Nit. Stern Motor, el concessionari del grup Movento,
que té el compromís comú dels seus valors, es va bolcar en
l’associació Asdent, que recull fons per a la investigació de la
malaltia minoritària de Dent.
Premis Pilarín Bayés
El Teatre-Auditori de Sant Cugat va acollir el lliurament dels
Premis Pilarín Bayés, un concurs de contes escrits per nens i
nenes de primària. Un total de 600 nens de 19 escoles de tot
Catalunya van assistir al lliurament de premis. Autocars Ízaro,
de Moventis, va cedir un autocar per al traslladat d’alumnes
des de l’escola.
Memòria de responsabilitat social corporativa 2019
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MOVENTIA amb La Marató de TV3

Sobre
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MOVENTIA va col·laborar amb la 28a edició de La Marató
de TV3, que el 2019 es va celebrar el 15 de desembre,

Perfil de
l’organització

per recaptar fons per a la investigació de les malalties

Sobre
MOVENTIA

MOVENTIA va cedir un dels busos més espectaculars de

minoritàries.

la flota de Moventis per a l’edició de La Marató de TV3 del
2019. En aquesta edició, el comunicador Quim Masferrer

Acció de
responsabilitat
social 2019

va recórrer part del territori a bord de l’autobús. En l’última
parada, a Barcelona, va agafar un tren turístic de carrilets
Moventis, i va acabar el recorregut al Casino L’Aliança del
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Poblenou.
Els col·laboradors de MOVENTIA també van participar fent
una aportació econòmica a La Marató. A més, un grup de

Compromís
i implicació
amb la
societat

Compromís
amb el medi
ambient

Compromís
amb la
qualitat del
servei

Index de
continguts
GRI

persones de l’empresa van ser voluntaris atenent trucades
telefòniques

Hospital de Terrassa
Movento s’ha sumat a la iniciativa de BS Renting donant dos
vehicles elèctrics petits per als infants que estan ingressats
a l’Hospital de Terrassa. D’aquesta manera, els pacients més
petits de l’hospital podran entrar a la sala d’operacions o
fer-se proves mèdiques desplaçant-se amb aquests cotxes.
L’objectiu és que l’estada dels infants al centre sanitari sigui el
màxim d’acollidora i estimulant, i mitjançant aquests cotxes
es busca reduir la por, l’estrès i l’ansietat dels pacients.
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AFANOC
Autobusos de Lleida continua la seva col·laboració amb
AFANOC, l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics
de Catalunya. Des de 2003, Autobusos de Lleida col·labora
amb iniciatives com “Posa’t la gorra”, projecte que consisteix
en posar a l’abast de la ciutadania lots de marxandatge solidar
per seguir ajudant a les famílies que ho necessiten.
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Fundació Fero
La Fundació Fero és una fundació privada dedicada a
impulsar la investigació contra el càncer. L’entitat, fundada
el 2001 pel Dr. José Baselga, aposta per la investigació
translacional, un model basat en la transmissió de resultats
de la investigació bàsica a la clínica, cosa que permet que els
pacients es beneficiïn de manera més ràpida dels avenços
científics contra el càncer. L’entitat és impulsora, entre d’altres,
del Centre de Càncer de Mama de l’Hospital Vall d’Hebron
i del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), una institució
de referència en el camp de l’oncologia. MOVENTIA col·labora
amb la fundació des del 2014.

Fundació del Gran Teatre del Liceu
El Gran Teatre de Liceu, inaugurat l’any 1847 a la Rambla
de Barcelona, és un teatre d’òpera que al llarg dels anys ha
mantingut la funció de centre cultural i artístic. Actualment
és un teatre de titularitat pública (Generalitat de Catalunya,
Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport) administrat per la Fundació del
Gran Teatre de Liceu, que incorpora, a més de les institucions
esmentades, el Consell de Mecenatge i la Societat del Gran
Teatre del Liceu. MOVENTIA inicia la col·laboració amb
l’òpera l’any 2017, per a la promoció de la cultura i activitats
relacionades.

PROJECTES CULTURALS
Fundació Orquestra Simfònica del Vallès
L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) és una realitat que
porta la música al cor de les persones des del 1987. Treballa
per fer participar i acostar-se al públic, innovar en els formats
i en les maneres de fer música, i aprofundir en el compromís
de valor amb la comunitat, des de la ciutat de Sabadell fins
a tot el territori de Catalunya. L’OVS també és un projecte
solidari, ja que considera que la música és un mitjà de
transformació social, un factor que ajuda a millorar l’entorn i
una eina essencial per al desenvolupament de les persones.
MOVENTIA hi col·labora des del 2017.
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Associació Cultural Castell de Peralada
Una entitat que vetlla per preservar i difondre el patrimoni
artístic i cultural de la família Suqué-Mateu i dels espais
museístics. L’Associació organitza un cicle de conferències i
col·loquis sota el nom d’Experiències Culturals. MOVENTIA hi
col·labora a fi de promoure els valors de la cultura.
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Fundació Catalunya Cultura
Constituïda el 23 d’octubre del 2014, la Fundació Catalunya
Cultura neix amb la voluntat d’impulsar un nou marc de
col·laboració entre el sector privat, la societat civil i la cultura,
amb l’objectiu de promoure la creació de nous instruments
de finançament que permetin desenvolupar i mantenir els
projectes i les activitats d’àmbit cultural. MOVENTIA és una de
les organitzacions fundadores i impulsores de la Fundació i
participa en l’òrgan de govern.

Ral·li Internacional de Busos Clàssics
Moventis va participar, un any més, en el Ral·li Internacional
de Busos Clàssics. Aquesta edició, la desena, es va celebrar
a Barcelona el 8 i 9 de juny. En aquesta ocasió, els visitants
van poder admirar alguns dels vehicles més emblemàtics
de la flota de Moventis, com el conegut com a Marlboro, un
antic Tombús, un exemplar dels busos urbans de Sant Cugat
del Vallès dels anys noranta, i la joia de la flota: el Grahams
Brothers, una autèntica peça de museu.

Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana
La missió de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música
Catalana és promoure la música, amb una atenció especial
al cant coral, el coneixement i la difusió del patrimoni cultural,
i col·laborar en la consolidació de la cohesió social. Des del
2012, la Fundació assumeix la gestió i les activitats del Palau
de la Música Catalana i dels seus cors. MOVENTIA hi dona
suport.
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PROJECTES DE PROTECCIÓ
DEL MEDI AMBIENT

COL·LABORACIONS AMB LA
COMUNITAT EDUCATIVA

Fundació Mar
La Fundació Mar és una entitat privada sense ànim de lucre
que treballa per a la millora i la conservació del medi litoral
i marí com a procés fonamental per garantir el benestar i el
de les futures generacions. Per això es va constituir amb la
missió de promoure l’estudi, el coneixement i la conservació
dels ecosistemes marins litorals de la Mediterrània i les
cultures que la integren. La Fundació Mar és un instrument
per a l’acció que busca l’intercanvi d’idees i la reflexió humana
en temes de vital importància per al desenvolupament de la
nostra societat universal. MOVENTIA, a través de Marfina SL,
col·labora amb la Fundació des del 2008.

MOVENTIA col·labora activament amb la comunitat
educativa del seu entorn, no només per facilitar l’accés dels
estudiants a desenvolupar les pràctiques acadèmiques en les
empreses del grup, sinó que també es faciliten i es promouen
activitats i visites dels alumnes a les instal·lacions i s’ofereixen
xerrades per part dels professionals als centres professionals.
En aquest sentit, el 2019, diferents concessionaris de
Movento van col·laborar amb centres educatius amb tallers,
visites i sessions pràctiques. Auser, per exemple, ha acollit
diferents escoles del Vallès per explicar-los i mostrar-los el
funcionament dels vehicles elèctrics.
També s’ha aportat material a les escoles, principalment
en l’àmbit de l’automoció, d’acord amb les necessitats dels
laboratoris i de les classes pràctiques.
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MOVENTIA també col·labora amb trenta escoles del territori
per a la formació i per incorporar gent jove en pràctiques,
formació dual, etc.
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INS Castellarnau - Escola Industrial - Taulé Viñas
Jaume Viladoms - Escola Tècnica del Vestir

Castellar del Vallès
Cerdanyola del Vallès INS Castellar
INS Jaume Mimó
Manresa
Igualada
INS Lacetània
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Centre d’Estudis Tècnics Segle XX - INS Montserrat Roig
INS Santa Eulàlia - Campus Training - INS Terrassa
Rubí
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Terrassa

INS JV Foix

Sant Cugat del Vallès
INS FP Sant Cugat

Les Franqueses del Vallès
Centre Tècnic del Vallès - Centre Activitats Professionals del Vallès
Castellar del Vallès
INS Castellar

Vic
Institut de Vic
Girona
Escola Tècnica Girona
Badia del Vallès
IES Badia del Vallès
Mollet del Vallès
INS Mollet del Vallès

Mataró
Premià de Mar Institut Politècnic Miquel Biada
INS Premià de Mar
Badalona
Institut Badalona VII - INS Pompeu Fabra
Barcelona
INS Vall d’Hebron - Monlau - UOC
El Prat de Llobregat
IES Les Salines
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Programa d’ajuts per a sortides escolars al
patrimoni cultural

Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran de Sant Cugat

El programa Argonautes és un programa d’ajuts per

Sarbus, una de les empreses del grup MOVENTIA, és

a sortides escolars al patrimoni cultural, impulsat per

soci d’honor, pel seu alt nivell de patrocini i col·laboració,

l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament

de l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de

de Cultura de la Generalitat de Catalunya. És un projecte

Sant Cugat. Aquesta associació, sense ànim de lucre,

jove, que es va posar en marxa el gener de l’any 2017,

organitza durant tot el curs acadèmic conferències i

però ja ha donat servei a més de 15.000 alumnes i ha

seminaris per als seus més de 290 socis. Col·laboració

aconseguit generar un alt nivell de compromís per part de

des del 2012 amb donació econòmica.

diverses institucions i empreses que hi col·laboren, entre
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elles Moventis.
Es tracta d’un projecte pioner, en l’àmbit de la inclusió

Compromís
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social en relació amb l’accessibilitat als museus i altres
equipaments culturals, adreçat a centres educatius
catalogats de complexitat màxima pel Departament
d’Educació. Aquests centres poden disposar d’uns
ajuts per al cost del transport de les sortides escolars
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que poden arribar a cobrir la totalitat de la despesa, així
com una àmplia oferta de museus, centres patrimonials
i jaciments arqueològics que participen en el programa.
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COL·LABORACIONS AMB LA
COMUNITAT ESPORTIVA
Les diferents empreses de MOVENTIA donen suport a entitats
esportives de l’entorn a fi de potenciar els hàbits saludables i
els valors de l’esport. Les entitats amb què s’ha col·laborat el
2019 són:

De manera anual, també es porta a terme el transport
d’esportistes i atletes que participen en la Semimarató
Internacional de Belfort Montebeliard, en la qual també
participen persones de la companyia.
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Atès l’impacte mediambiental que pot derivar-se com a
conseqüència de les seves activitats i serveis, MOVENTIA
disposa d’una política ambiental en la qual reflecteix el
compromís amb la protecció de l’entorn, mitjançant accions
per prevenir la contaminació, un ús sostenible dels recursos minimitzant el consum d’aigua, gas i electricitat-, i la mitigació
i l’adaptació al canvi climàtic, fomentant la conscienciació i la
participació activa del personal dins de la gestió ambiental.
La companyia disposa d’un Sistema de Gestió Integral
mitjançant el qual es gestionen les qüestions ambientals.
Durant el 2019, la companyia va dur a terme l’auditoria anual
dels aspectes ambientals de totes les seves activitats, una
auditoria que té en compte:
•Contaminació atmosfèrica
•Generació de residus
•Contaminació del sòl
•Contaminació acústica
•Esgotament dels recursos naturals
•Contaminació de l’aigua

MOVENTIA disposa de les següents certificacions
relacionades amb el medi ambient i que son auditades per
empreses externes:
•ISO 14001:2015
•Petjada de carboni
•EMAS (Zona Franca)

A MOVENTIA som conscients de la importància de la
protecció dels recursos naturals i ens comprometem
a protegir el medi ambient, ja que en depèn la nostra
qualitat de vida i la dels nostres successors

Com a mesura de control per prevenir riscos d’incidència
ambiental, MOVENTIA porta a terme, de manera anual,
auditories ambientals internes dels seus processos,
instal·lacions, productes i serveis, a fi de determinar si el
Sistema de Gestió Ambiental es manté eficaçment. Les
auditories internes es complementen amb les auditories
externes.
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MOBILITAT SOSTENIBLE
MOVENTIA aposta per una mobilitat sostenible i inverteix
en noves tecnologies de transport capaces de reduir el seu
impacte ambiental. Es porten a terme projectes i accions
orientades a potenciar la mobilitat sostenible en els entorns
urbans, tant en el transport col·lectiu de persones com en
l’àrea de la mobilitat privada.
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Moventis disposa de vehicles sostenibles, autobusos
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autobusos

híbrids-elèctrics
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per

recarregables a partir de pantògrafs de subministrament

TRANSPORT COL·LECTIU DE PERSONES
MOVENTIA és pionera en la introducció de tecnologies netes
en el transport públic, i actualment opera una flota de més de
580 autobusos sostenibles, entre autobusos elèctrics, híbrids
i de gas natural.

La consideració de l’impacte en l’entorn urbà (més dens)
també suposa una variable fonamental a l’hora de prioritzar
els modes més nets, amb menys emissions i menys impacte
acústic. Es dona prioritat a vehicles més nets on la trama per
la qual discorre la línia és més urbana. Dins de les tipologies
de motors dièsel, els vehicles amb menor petjada de CO2
(en aquest ordre: EUR6, EVV, EUR5, EUR4..) sempre tindran
més prioritat davant dels altres, que s’assignaran en línies
amb un recorregut dins d’una trama urbana-residencial.
Per reduir les emissions al llarg de la concessió no tan sols
és útil el fet d’incorporar vehicles més sostenibles, sinó
que gràcies a la planificació realitzada amb l’eina GIST
es coneix la quantitat de quilòmetres que recorrerà cada
vehicle. D’aquesta forma es poden assignar les tecnologies
més sostenibles i eficients als vehicles que recorren més
quilòmetres.

La inversió més rellevant i la forta aposta de Moventis els
últims deu anys és la renovació cap a vehicles híbrids, vehicles
ecològics amb les prestacions que encara no permeten els
automòbils elèctrics.
Moventis té un pla de renovació anual de la flota enfocat cap
a l’eficiència energètica. Actualment, la flota híbrida i elèctrica
a Moventis ja suposa un 8% dels vehicles, i la de gas un 3%.
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Com a operador de transport públic, conscient de la
importància de la intermodalitat entre els diferents mitjans de
transport d’una ciutat i del transport sostenible, MOVENTIA
comença l’aposta estratègica pel servei de bicicleta pública,
l’any 2011. MOVENTIA ha establert acords de col·laboració
amb els proveïdors principals de sistemes de bicicleta pública
a escala mundial, entre els quals destaca la col·laboració amb
Smoove (www.smoove.fr), el proveïdor principal de bicicleta
pública francès. A partir d’aquesta col·laboració, MOVENTIA
ha desenvolupat diversos sistemes de bicicleta pública, així
com projectes de lloguer de bicicletes turístiques.
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FLOTA PER TIPOLOGIA
DE COMBUSTIÓ
Combustió Euro VI
Combustió Euro V
Combustió Euro IV
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Vehicles híbrids:
Gas
Elèctric

28%
21%
21%
7%
3%
1%
19%

Altres
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Els darrers dos anys, s’han renovat 95 unitats de la flota amb
la compra de 95 vehicles sostenibles: 20 de combustió Euro
VI, 40 híbrids, 6 elèctrics i 25 de gas.
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AMB i Barcelona City Tour incorporen el
primer bus turístic de doble pis 100% elèctric
d’Espanya

Autobusos híbrids a Lleida i a Pamplona

Perfil de
l’organització

El servei de bus turístic Barcelona City Tour, titularitat de

permetran rejovenir la flota, formada per un total de 48

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el 2019 va presentar el

vehicles, i fer-la més sostenible, ja que amb aquestes

primer autobús 100% elèctric de doble pis que circularà

incorporacions gairebé un terç dels autobusos urbans

a Espanya. El nou bus turístic funciona amb un motor

de Lleida tindran motors elèctrics.

Els autobusos urbans de Lleida han estrenat cinc nous
vehicles amb tecnologia híbrida de la marca Volvo, que
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100% elèctric, que garanteix 0 emissions. L’electrificació
del vehicle suposarà l’estalvi de 45 tones de CO2 l’any.

Les motoritzacions híbrides estan donant molt bon
resultat, tant d’estalvi d’emissions i consum –fins a un 30%

La incorporació del bus elèctric també ha suposat

menys de combustible– com de confort i manteniment.

l’adaptació de les instal·lacions de Barcelona City Tour
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per fer-les accessibles a la càrrega de les bateries. El nou

Els nous vehicles són accessibles, amb pis baix i sense

motor elèctric, en la fase de proves, ha permès assolir

escala, fet que facilita que hi puguin accedir persones

una autonomia mitjana de 170 quilòmetres i 13 hores

amb problemes de mobilitat (gent gran, nens petits...).

de servei ininterromput. El bus disposa de 76 places, 12
menys que la d’un vehicle convencional, a causa de la

Aquests vehicles contribueixen a la revolució verda amb

instal·lació de les bateries a la planta baixa de l’autocar,

la qual està compromesa la ciutat de Lleida. Els vehicles

així com la tecnologia a bord de càmeres de visió 360º,

estan retolats amb la marca Lleida en verd per donar a

que augmenten la seguretat activa i passiva del trajecte.

conèixer aquesta aposta per la sostenibilitat.

El vehicle també incorpora carregadors USB per a
dispositius mòbils en tots els seients.

El transport urbà de Pamplona i el Bus Güell, el servei
de trasllat de passatgers del Park Güell, també
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Aquest nou vehicle elèctric consolida l’aposta pionera

disposen de flotes completament híbrides.

per la mobilitat sostenible que es va iniciar el 2017 amb la
presentació del primer bus híbrid de dos pisos d’Espanya,
que combinava la motorització elèctrica i la combustió
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de gasoil. L’adquisició d’aquest bus elèctric per part de
Barcelona City Tour reitera el compromís compartit amb
la qualitat de l’aire de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
i dels operadors Grup Julià i MOVENTIA, empreses que
formen l’UTE que operen el servei.
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Moventis promou la primera estació de
proveïment de carburant de gas a Pays de
Montbéliard

Perfil de
l’organització

Moventis ha impulsat la primera estació de proveïment
de carburant de gas natural comprimit a la regió de
Pays de Montbéliard. L’estació, situada a l’entrada de les

Sobre
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cotxeres de Moventis, funciona des del 4 de novembre
del 2019 i disposa de quatre dispensadors, que estan
disponibles tant per als conductors i els vehicles de la
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companyia com per a particulars.
Concretament, dos dels dispensadors són d’ús exclusiu
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per a Moventis i donen accés directe a les cotxeres i al
túnel de rentatge, mentre que els altres dos són per a
vehicles d’empresa i particulars.
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La nova estació ha tingut una gran acollida i ha despertat
molt d’interès entre les empreses i els habitants de la
zona, ja que es troba en un lloc estratègic i és l’única de
gas natural al territori.
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ÀREA DE MOBILITAT PRIVADA
Movento va ser un dels primers grups a apostar per la mobilitat
elèctrica. A través de l’empresa Emovement, va impulsar
l’arribada del cotxe elèctric al mercat espanyol i va ser pionera
en la seva comercialització, a través de les marques Reva,
Beepo i Vectrix.
La preocupació per l’estalvi energètic, la reducció d’emissions
de gasos a l’atmosfera i l’estalvi de costos han promogut
accions encaminades a millorar aquests tres efectes.
Movento se suma a les conclusions del Pla integral del vehicle
elèctric i els compromisos dels fabricants d’automòbils
donant presència rellevant al vehicle elèctric.

El 2019, el grup també va comercialitzar
vehicles de mobilitat individual –patinets–
a través de Seat i Renault
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Participació en fòrums de mobilitat sostenible
MOVENTIA, d’acord amb l’aposta per una mobilitat
respectuosa amb el medi ambient, ha donat suport a la
1a Fira de la Mobilitat Sostenible del Vallès, que va tenir
lloc a Sabadell el mes d’abril.
Durant l’esdeveniment es van donar a conèixer totes
les novetats i l’oferta existent en matèria de mobilitat
sostenible –vehicles impulsats per energies renovables,
netes i sostenibles– i es van celebrar conferències
tècniques entre experts per debatre, avaluar i establir
sinergies al voltant de les novetats i els reptes que ha
d’afrontar el sector. MOVENTIA hi va ser present amb
la conferència Smart Mobility: reptes de futur de la

mobilitat sostenible.
D’altra banda, Auser va donar suport a la primera Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura amb l’activitat Expotest de vehicles elèctrics, celebrada a la UAB.

Compromís
amb el medi
ambient

Movento també va participar en la 3a Fira del Vehicle
Elèctric de Rubí. Durant l’esdeveniment, els assistents
van poder descobrir com funcionen els cotxes elèctrics,

Compromís
amb la
qualitat del
servei

rebre assessorament tècnic i econòmic i participar en
debats, tallers i activitats formatives.
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
El 2019, MOVENTIA va iniciar un procés de millora contínua
enfocat a l’estalvi energètic, en el qual encara està immers.
Durant aquests anys, s’han dut a terme múltiples accions en
pro del respecte del medi ambient i la millora de l’eficiència
energètica i de costos, al grup i en cadascuna de les unitats
operatives.
En algunes de les instal·lacions del grup, en les dues àrees de
negoci i on ha estat possible, MOVENTIA ha fet una aposta
clara i ha invertit en la implantació de panells fotovoltaics,
que proporcionen una reducció de la despesa d’energia
elèctrica, a més de ser sistemes nets, silenciosos i que no
danyen el medi ambient. Actualment són a les cotxeres del
Tram, a les estacions d’autobusos en què opera Moventis i en
concessionaris Movento.

ENERGIA
CONSUMIDA
Electricitat

Gasoil

Moventis

(milions de kW)

(milers de litres)

2,5

21

Movento

(milions de kW)

(milers de litres)

6,9

0,3

Electricitat

Gasoil

9.762.055 kW d’electricitat
21.197.441 litres de gasoil

Les actuacions més destacables que s’han fet i que es
continuen implantant són:
•Sensibilització i formació en bons hàbits de consum
energètics.
•Auditories energètiques als centres de treball del grup.
•Estudis energètics específics.
•Eliminació d’energies reactives amb la instal·lació de bateries
de condensadors, on ha calgut.
•Implantació d’inversions i millora en les instal·lacions, i plans
estratègics de benchmarking del grup amb tecnologies i
sistemes de climatització més eficients.
de mesures de bones pràctiques a les
instal·lacions.

•Adequació

GRI
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RESIDUS, GENERACIÓ I GESTIÓ

PLA DE SENSIBILITZACIÓ, CONDUCCIÓ
SEGURA I MILLORA TECNOLÒGICA

MOVENTIA porta a terme la segregació i gestió correcta
dels residus, i a la vegada emprèn mesures per reduir-los.
Des del 2017, la companyia està portant a terme un procés
de digitalització de la informació i els processos –gestió
documental, de proveïdors, contractació, etc.– que impulsa
la reducció progressiva de la generació de residus de paper.
RESIDUS GENERATS (t) Moventis Movento
Residus generats (tones)

Total

406,19 913,57 1.319,76

GESTIÓ DE RESIDUS

Compromís
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Producció de residus no perillosos (t)

473,44

Residus no perillosos recuperats (t)

323,28

Residus no perillosos recuperats

68,28%

Producció de residus perillosos (t)

846,31

Residus perillosos recuperats (t)

82,57

Residus no perillosos recuperats

9,76%

Des de Moventis s’ha impulsat un pla de sensibilització i millora
tecnològica amb l’objectiu de promoure l’estalvi energètic i
reduir les emissions de gasos a l’atmosfera.
Les accions principals que s’han portat a terme en el marc
d’aquest pla són:
•Cursos de millores per a una conducció més eficient i segur.
•Incorporació de programari de monitoratge de la conducció,
per detectar l’estil de conducció i aplicar mesures d’eficiència.
•Plans de manteniment preventius de la flota per evitar una
combustió deficient i un augment de l’emissió de gasos i
partícules.
•Estudis en l’ús d’olis sintètics per a la lubricació del motor,
amb la col·laboració de Mobil Espanya.
•Operacions de demostració del combustible Dièsel-Bi,
d’origen vegetal.
•Experimentació de l’autobús ecològic amb tracció elèctrica
integral a l’àrea de Barcelona.
•Correcció de capçals de bombes injectors.
•Dispositius per a la reducció d’emissions i l’estalvi de
combustible.
•Testatge de múltiples sistemes de reducció d’emissions i de
consum.
•Testatge per analitzar les emissions i detectar desviacions i
aplicar mesures correctives en el sistema de combustió.
•Implantació de sistemes de mobilitat i proves pilot a
demanda (shotl), per reduir els quilòmetres recorreguts, en
comparació amb un servei regular tradicional i, també les
emissions i el consum de combustible.
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COMPLIMENT DE LA NORMATIVA
MOVENTIA, referent en els sectors en els quals està present,
té una clara vocació de satisfer clients i usuaris, i aposta per
la qualitat tant dels seus serveis com de la gestió d’aquests
serveis.
MOVENTIA estableix a totes les seves empreses una sèrie
de protocols de treball, que consisteixen en la realització
d’auditories internes i externes i en la recerca de la resposta
anticipada a les necessitats del client, d’acord amb totes les
normatives ISO reconegudes internacionalment.
MOVENTIA, a més de les responsabilitats i les obligacions,
treballa per millorar els estàndards de qualitat.
El nivell d’implicació de les persones en la millora dels
processos i en l’orientació als màxims dels estàndards
de qualitat es veu reflectit en les puntuacions atorgades
pels usuaris de Moventis, amb un 7,70 de mitjana sobre 10
de la valoració dels serveis. Es tracta d’una de les millors
valoracions en el sector de la mobilitat pública. A Movento, la
mitjana dels resultats de qualitat és de 8,46 sobre 10 en nivells
de recomanació en les marques que ens representen.

7,70/10 índex de satisfacció
global de Moventis

Compromís
amb la
qualitat del
servei

Dins del marc estratègic de MOVENTIA versus el compromís
amb els clients, s’ha obtingut la certificació de la majoria de
les normes ISO reconegudes internacionalment. S’ha apostat
per l’estandardització de processos a través d’aquestes
normes, amb la finalitat d’oferir orientació, coordinació,
simplificació i unificació de criteris a les empreses del grup
en les seves dues activitats, de transport i d’automoció, amb
l’objectiu de reduir costos i augmentar l’efectivitat de les seves
organitzacions.
Les diferents normes ISO amb què s’ha certificat el grup són:
•Gestió de qualitat, ISO 9001, en la versió 2015. Normes
enfocades a homogeneïtzar els estàndards de qualitat
independentment de la mida o l’activitat.

•Gestió del medi ambient, ISO 14000, en la versió 2015.
Suposen un instrument molt clarificador i eficaç per organitzar
totes les activitats dins d’uns paràmetres de respecte a
l’entorn, complint la legislació vigent i donant resposta a una
major conscienciació i exigència de la societat.
•Gestió de riscos i seguretat OHSAS 18001:2007. És
un document de caràcter normatiu i reconegut a escala
internacional, que facilita la planificació, el disseny, l’avaluació
i la gestió d’un sistema de gestió de la prevenció, la seguretat
i la salut a la feina.

8,46 /10 índex de satisfacció
global de Movento
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•Reglament (CE) 1221:09 EMAS III. És la normativa
voluntària de la Unió Europea que reconeix les organitzacions
que ja tenen implantat un SGMA (sistema de gestió
mediambiental) i han adquirit un compromís de millora
contínua, verificat mitjançant auditories independents.
•Norma UNE 13816:2003, d’accessibilitat universal del
transport públic de viatgers. Amb aquesta norma, Moventis
assumeix els compromisos de qualitat en la prestació de
tots els seus serveis, per tal de satisfer les expectatives dels
clients. Els compromisos de qualitat s’assumeixen en vuit
àmbits: temps, confort, informació, sostenibilitat, seguretat,
serveis oferts, atenció al client i impacte ambiental.
•Certificació ISO 14064 de petjada de carboni. Moventis
disposa d’una certificació ISO 14064 de la petjada de
carboni d’algunes de les instal·lacions i els serveis inclosos en
l’estratègia per reduir el CO2.
•ACCESS UNE 170001-1-2. Moventis garanteix a totes les
persones, amb independència de l’edat o la discapacitat, les
mateixes possibilitats d’accés a qualsevol part de l’entorn
construït, i a l’ús i gaudi dels serveis que s’hi presten amb la
màxima autonomia possible. Suposa un compromís social
de l’organització amb la igualtat de drets i oportunitats per a
totes les persones, independentment de les seves capacitats,
totalment alineat amb els valors de la companyia.

QUALITAT EN LA GESTIÓ
SISTEMA D’AJUDA A L’EXPLOTACIÓ I CENTRES DE
CONTROL
MOVENTIA treballa diàriament per oferir la millor qualitat
en el servei i, amb aquest objectiu, disposa d’un Sistema
d’Ajuda a l’Explotació i Informació, un sistema informàtic
pioner a Espanya, per la utilització del GPS, que localitza els
vehicles, informa de la seva situació al mapa i indica retard
o avançament respecte a l’horari teòric. Així mateix, pot
informar els usuaris en temps real, a través de les múltiples
aplicacions que s’han preparat i adaptat en entorns amigables
i d’alta usabilitat a les diferents eines i dispositius vigents.
Amb aquest sistema, MOVENTIA garanteix oferir el millor
servei a l’usuari, de manera que els sistemes d’ajuda i els
actuals centres de control de trànsit de les empreses són els
que donen l’atenció a tot el personal de conducció i als clients
i, des d’aquí, també es porta a terme la planificació i el control
d’incidències de totes les línies en servei. Amb això s’informa
dels temps reals d’espera en parada per a l’usuari, i es duu
a terme la comunicació entre usuari i operador, tot establint
una línia directa i ràpida de comunicació per donar el millor
servei, eficaç, ràpid i segur.

Disposar d’aquestes certificacions és
ajudar el Grup a tenir en tot moment un
comportament transparent i ètic que formi
part indissoluble del model general de gestió
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MOVENTIA té un sistema de gestió de la qualitat. La política
de qualitat, vigent en tota la companyia, descriu els principis
i els compromisos adquirits per complir les expectatives de
qualitat dels clients i els usuaris:
•Lideratge en la qualitat del servei
•Compliment normatiu
•Orientació de les activitats a la satisfacció de clients i usuaris
•Millora contínua del sistema

SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Compromís
amb les
persones

Compromís
i implicació
amb la
societat

Moventis

Movento

3

3

3

63.553
descàrregues

Sobre
MOVENTIA

Acció de
responsabilitat
social 2019

MOVENTIA

MOVENTIA disposa d’un procediment d’atenció al client que
marca les directrius bàsiques per garantir l’atenció correcta
als usuaris. S’ofereix als clients tota la informació sobre els
seus serveis, de manera constant, ràpida i en temps real, a
través de plataformes digitals pròpies, com ara aplicacions
per a smartphones i portals web. Clients i usuaris poden

8.446
seguidors

356
seguidors

Creat al
desembre

3.689
seguidors
7.847
seguidors
21.164
seguidors

consultar la informació, comprar bitllets i/o serveis i posarse en contacte amb les empreses del grup a través de les
Oficines d’Atenció al Client de les quals disposa i d’altres
punts d’atenció.

3

3

Compromís
amb el medi
ambient

MOVENTIA disposa d’una carta de serveis
per a les empreses de transport amb la qual
dona a conèixer als clients el compromís
assumit amb la qualitat, el medi ambient i la
seguretat i la salut de les persones, així com
la voluntat de millorar dia a dia

Compromís
amb la
qualitat del
servei

876
seguidors

OAC

3

3
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CADENA DE SUBMINISTRAMENT
El compromís de MOVENTIA amb la qualitat del servei, la
conservació del medi ambient i la salut de les persones es fa
extensible a la cadena de subministrament. Té un Procediment
d’Homologació i Avaluació d’Empreses Proveïdores que
determina els criteris que ha de tenir en compte la companyia
en les relacions amb les empreses proveïdores. Així, doncs,
perquè una empresa proveïdora sigui homologada i, per tant,
pugui operar amb l’empresa, ha de presentar, entre d’altres:
•Fitxes tècniques i certificació de compliment de les
especificacions tècniques dels productes oferts
•Evidències de la qualitat dels productes i serveis
•Certificacions de qualitat
•Certificacions de medi ambient
•Documentació del sistema de prevenció de riscos laborals
Cada any, mitjançant el procediment establert a la ISO 9001,
s’efectua l’avaluació del proveïdors.
D’altra banda, el codi ètic de MOVENTIA també és extensiu a
les empreses proveïdores.
1.339 proveïdors del grup MOVENTIA
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102-1

Nom de l’organització

MOVENTIA

102-2

Activitats, productes i serveis

Activitat: Moventis i Moventos,
dues marques de prestigi

102-3

Ubicació de la seu

Via Augusta, 105,
08174 Sant Cugat del Vallès

102-4

Ubicació de les operacions

Activitat: Moventis i Moventos, dues
marques de prestigi

102-5

Propietat i forma jurídica

Sobre MOVENTIA

102-6

Mercats servits

Activitat: Moventis i Moventos,
dues marques de prestigi

102-7

Dimensions de l’organització

Sobre MOVENTIA

102-8

Informació sobre professionals
i altres treballadors

Compromís amb les persones

102-9

Cadena de subministrament

Cadena de subministrament
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Canvis significatius en
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No s’han produït canvis significatius al 2019

102-11

Principi o enfocament
de precaució

Ètica i integritat

102-12

Iniciatives externes

Participació en iniciatives externes

102-13

Afiliació a associacions

Participació en iniciatives externes

ESTRATÈGIA
102-14

Compromís
amb el medi
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Declaració de l’alt executiu o
responsable de la presa de
decisions

Carta del president
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102-16
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i normes de conducta
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Ètica i integritat
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102-41

Acords de negociació
col·lectiva

El 100 % de la plantilla està sota conveni,
diferents segons el sector.

102-42

Identificació i selecció dels
grups d’interès

Relació amb els grups d’interès

102-43

Enfocament per a la participació
dels grups d’interès

Relació amb els grups d’interès

102-44

Temes i preocupacions
clau esmentats

Relació amb els grups d’interès
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102-46

Definició del contingut dels
informes i la cobertura de
cada aspecte

Sobre aquesta memòria

102-47

Llistat de temes materials

S’ha completat la llista de temes
materials amb els temes i indicadors
d’aquest índex ja que es correspon amb
la realitat de l’empresa

102-48

Reformulació de la informació

-

102-49

Canvis en l’elaboració de l’informe No

102-50

Període objecte de l’informe

2019

102-51

Data de l’últim informe

2017

102-52

Cicle d’elaboració
dels informes

Anual

102-53

Punt de contacte per a
preguntes sobre l‘informe

rsc@moventia.net
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102-54

Declaració d’elaboració de
l’informe de conformitat amb
els Estàndards GRI

Opció de conformitat: essencial

102-55

Índex de Contingut GRI

Índex de continguts GRI

102-56

Verificació externa

No aplica

103-1

Explicació del tema material
i cobertura

Ètica i integritat
Govern corporatiu

103-2

Enfocament de gestió i
components

Ètica i integritat
Govern corporatiu

103-3

Avaluació de l’enfocament
de gestió

Ètica i integritat
Govern corporatiu

TEMES MATERIALS
Compromís
i implicació
amb la
societat

Compromís
amb el medi
ambient

CATEGORIA: ECONOMIA
Anticorrupció
GRI 103:
Enfocament de
gestió 2016

Compromís
amb la
qualitat del
servei

Index de
continguts
GRI
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Índex de
continguts GRI

Visió i
estratègia

Carta del
president

El model de
responsabilitat
social de
MOVENTIA

Sobre
aquesta
memòria

Perfil de
l’organització

Sobre
MOVENTIA

Acció de
responsabilitat
social 2019

Compromís
amb les
persones

Compromís
i implicació
amb la
societat

Compromís
amb el medi
ambient

ESTÀNDARD
GRI

INFORMACIÓ SOBRE L’ENFOCAMENT
DE GESTIÓ I INDICADORS

ENLLAÇOS

OMISSIONS

INDICADOR DESCRIPCIÓ
TEMES MATERIALS
CATEGORIA: ECONOMIA
Anticorrupció
GRI 205:
Anticorrupció
2016

205-2

Comunicació i formació sobre
polítiques i procediments
anticorrupció

Govern corporatiu

CATEGORIA: MEDI AMBIENT
Energia
GRI 103:
Enfocament de
gestió 2016

GRI 302:
Energia 2016

Compromís
amb la
qualitat del
servei

Index de
continguts

103-1

Explicació del tema material
i cobertura

Compromís amb el medi ambient

103-2

Enfocament de gestió
i components

Compromís amb el medi ambient
Mobilitat sostenible

103-3

Avaluació de l’enfocament
de gestió

Compromís amb el medi ambient
Mobilitat sostenible

302-1

Consum energètic dins
de l’organització

Eficiència energètica

302-3

Intensitat energètica

No disponible al 2019

302-4

Reducció del consum energètic

No disponible al 2019

GRI
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Índex de
continguts GRI

Visió i
estratègia

Carta del
president

El model de
responsabilitat
social de
MOVENTIA

Sobre
aquesta
memòria

Perfil de
l’organització

Sobre
MOVENTIA

Acció de
responsabilitat
social 2019

ESTÀNDARD
GRI

Compromís
amb el medi
ambient

GRI

OMISSIONS

TEMES MATERIALS
CATEGORIA: MEDI AMBIENT
Aigua
GRI 103:
Enfocament de
gestió 2016

GRI 303:
Aigua 2016

103-1

Explicació del tema material
i cobertura

Compromís amb el medi ambient

103-2

Enfocament de gestió
i components

Compromís amb el medi ambient

103-3

Avaluació de l’enfocament
de gestió

Compromís amb el medi ambient

303-1

Extracció d’aigua per font

No disponible al 2019

103-1

Explicació del tema material
i cobertura

Compromís amb el medi ambient
Mobilitat sostenible

103-2

Enfocament de gestió
i components

Compromís amb el medi ambient
Mobilitat sostenible

103-3

Avaluació de l’enfocament
de gestió

Compromís amb el medi ambient
Mobilitat sostenible

305-1

Emissions directes
de GEH (abast 1)

No disponible al 2019

Emissions
GRI 103:
Enfocament de
gestió 2016

Compromís
amb la
qualitat del
servei

Index de
continguts

ENLLAÇOS

INDICADOR DESCRIPCIÓ

Compromís
amb les
persones

Compromís
i implicació
amb la
societat

INFORMACIÓ SOBRE L’ENFOCAMENT
DE GESTIÓ I INDICADORS

GRI 305:
Emissions 2016
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Índex de
continguts GRI

Visió i
estratègia

Carta del
president

El model de
responsabilitat
social de
MOVENTIA

Sobre
aquesta
memòria

Perfil de
l’organització

Sobre
MOVENTIA

Acció de
responsabilitat
social 2019

ESTÀNDARD
GRI

Compromís
amb el medi
ambient

Compromís
amb la
qualitat del
servei

ENLLAÇOS

OMISSIONS

INDICADOR DESCRIPCIÓ
TEMES MATERIALS
CATEGORIA: MEDI AMBIENT
Compliment ambiental
GRI 103:
Enfocament de
gestió 2016

Compromís
amb les
persones

Compromís
i implicació
amb la
societat

INFORMACIÓ SOBRE L’ENFOCAMENT
DE GESTIÓ I INDICADORS

GRI 307:
Compliment
ambiental 2016

Compromís amb el medi ambient

103-1

Explicació del tema material
i cobertura

103-2

Enfocament de gestió
i components

Compromís amb el medi ambient

103-3

Avaluació de l’enfocament
de gestió

Compromís amb el medi ambient

307-1

Compliment ambiental

No s’han produït sancions per
incompliment ambiental el 2019

103-1

Explicació del tema material
i cobertura

Compromís amb les persones

103-2

Enfocament de gestió
i components

Compromís amb les persones

103-3

Avaluació de l’enfocament
de gestió

Compromís amb les persones

CATEGORIA: SOCIAL
Ocupació
GRI 103:
Enfocament de
gestió 2016

Index de
continguts
GRI
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Índex de
continguts GRI

Visió i
estratègia

Carta del
president

El model de
responsabilitat
social de
MOVENTIA

Sobre
aquesta
memòria

Perfil de
l’organització

Sobre
MOVENTIA

Acció de
responsabilitat
social 2019

Compromís
amb les
persones

Compromís
i implicació
amb la
societat

ESTÀNDARD
GRI

ENLLAÇOS

OMISSIONS

INDICADOR DESCRIPCIÓ
TEMES MATERIALS
CATEGORIA: SOCIAL
Ocupació
GRI 401:
Ocupació 2016

401-1

Noves contractacions
de professionals i rotació del
personal

Igualtat d’oportunitats i
ocupació de qualitat

401-3

Permís parental

Igualtat d’oportunitats i
ocupació de qualitat

103-1

Explicació del tema material
i cobertura

Prevenció, seguretat i salut laboral

103-2

Enfocament de gestió
i components

Prevenció, seguretat i salut laboral

103-3

Avaluació de l’enfocament
de gestió

Prevenció, seguretat i salut laboral

403-1

Representació dels treballadors
en comitès formals treballadorempresa de salut i seguretat

Prevenció, seguretat i salut laboral

Tipus d’accidents i taxes de
freqüència d’accidents, malalties
professionals, dies perduts,
absentisme i nombre de morts
per accident laboral o malaltia
professional

No disponible al 2019

Salut i seguretat laboral
GRI 103:
Enfocament de
gestió 2016

Compromís
amb el medi
ambient

Compromís
amb la
qualitat del
servei

INFORMACIÓ SOBRE L’ENFOCAMENT
DE GESTIÓ I INDICADORS

GRI 403: Salut i
seguretat en el
treball 2016

403-2

Index de
continguts
GRI
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Índex de
continguts GRI

Visió i
estratègia

Carta del
president

El model de
responsabilitat
social de
MOVENTIA

Sobre
aquesta
memòria

Perfil de
l’organització

Sobre
MOVENTIA

Acció de
responsabilitat
social 2019

ESTÀNDARD
GRI

ENLLAÇOS

OMISSIONS

INDICADOR DESCRIPCIÓ
TEMES MATERIALS
CATEGORIA: SOCIAL
Formació i ensenyament
GRI 103:
Enfocament de
gestió 2016

Compromís
amb les
persones

Compromís
i implicació
amb la
societat

INFORMACIÓ SOBRE L’ENFOCAMENT
DE GESTIÓ I INDICADORS

GRI 404:
Formació i
ensenyament

103-1

Explicació del tema material
i cobertura

Formació i gestió del talent

103-2

Enfocament de gestió
i components

Formació i gestió del talent

103-3

Avaluació de l’enfocament
de gestió

Formació i gestió del talent

404-1

Mitjana d’hores de formació
a l’any per treballador

Formació i gestió del talent

404-2

Programes per millorar les
aptituds dels treballadors i les
treballadores i programes d’ajuda
a la transició

Formació i gestió del talent

404-3

Percentatge de treballadors i
treballadores que se sotmeten
a avaluacions periòdiques
de l’acompliment del
desenvolupament professional

No disponible al 2019

Compromís
amb el medi
ambient

Compromís
amb la
qualitat del
servei

Index de
continguts
GRI
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Índex de
continguts GRI

Visió i
estratègia

Carta del
president

El model de
responsabilitat
social de
MOVENTIA

Sobre
aquesta
memòria

Perfil de
l’organització

Sobre
MOVENTIA

Acció de
responsabilitat
social 2019

ESTÀNDARD
GRI

Compromís
amb el medi
ambient

Compromís
amb la
qualitat del
servei

Index de
continguts
GRI

ENLLAÇOS

OMISSIONS

INDICADOR DESCRIPCIÓ
TEMES MATERIALS
CATEGORIA: SOCIAL
Diversitat i igualtat d’oportunitats
GRI 103:
Enfocament de
gestió 2016

Compromís
amb les
persones

Compromís
i implicació
amb la
societat

INFORMACIÓ SOBRE L’ENFOCAMENT
DE GESTIÓ I INDICADORS

GRI 405:
Diversitat i
igualtat
d’oportunitats
2016

103-1

Explicació del tema material
i cobertura

Igualtat d’oportunitats i ocupació
de qualitat

103-2

Enfocament de gestió
i components

Igualtat d’oportunitats i ocupació
de qualitat

103-3

Avaluació de l’enfocament
de gestió

Igualtat d’oportunitats i ocupació
de qualitat

405-1

Diversitat en òrgans de
govern i treballadors
i treballadores

Igualtat d’oportunitats i ocupació
de qualitat

405-2

Relació entre el salari
base dels homes
i el de les dones

No disponible al 2019

103-1

Explicació del tema material
i cobertura

Compromís amb les persones

103-2

Enfocament de gestió
i components

Compromís amb les persones

103-3

Avaluació de l’enfocament
de gestió

Compromís amb les persones

406-1

Casos de discriminació i accions
correctives que s’han pres

No s’ha produït cap cas de discriminació

No-discriminació
GRI 103:
Enfocament de
gestió 2016

GRI 406: Nodiscriminació
2016
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Índex de
continguts GRI

Visió i
estratègia

Carta del
president

El model de
responsabilitat
social de
MOVENTIA

Sobre
aquesta
memòria

Perfil de
l’organització

Sobre
MOVENTIA

Acció de
responsabilitat
social 2019

ESTÀNDARD
GRI

Compromís
amb el medi
ambient

GRI

OMISSIONS

TEMES MATERIALS
CATEGORIA: SOCIAL
Comunitats locals
GRI 103:
Enfocament de
gestió 2016

GRI 413:
Comunitats
locals 2016

103-1

Explicació del tema material
i cobertura

Compromís i implicació amb la societat

103-2

Enfocament de gestió
i components

Compromís i implicació amb la societat

103-3

Avaluació de l’enfocament
de gestió

Compromís i implicació amb la societat

413-1

Operacions amb participació de
la comunitat local, avaluacions
de l’impacte i programes de
desenvolupament

Compromís i implicació amb la societat

Avaluació social dels proveïdors
GRI 103:
Enfocament de
gestió 2016

Compromís
amb la
qualitat del
servei

Index de
continguts

ENLLAÇOS

INDICADOR DESCRIPCIÓ

Compromís
amb les
persones

Compromís
i implicació
amb la
societat

INFORMACIÓ SOBRE L’ENFOCAMENT
DE GESTIÓ I INDICADORS

103-1

Explicació del tema material
i cobertura

Cadena de subministrament

103-2

Enfocament de gestió
i components

Cadena de subministrament

103-3

Avaluació de l’enfocament
de gestió

Cadena de subministrament

Nous proveïdors que han passat
filtres de selecció segons criteris
socials

No disponible al 2019

GRI 414: Avaluació
414-1
social dels
proveïdors 2016
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Índex de
continguts GRI

Visió i
estratègia

Carta del
president

El model de
responsabilitat
social de
MOVENTIA

Sobre
aquesta
memòria

ESTÀNDARD
GRI

INFORMACIÓ SOBRE L’ENFOCAMENT
DE GESTIÓ I INDICADORS

ENLLAÇOS

OMISSIONS

INDICADOR DESCRIPCIÓ
TEMES MATERIALS

Perfil de
l’organització

CATEGORIA: SOCIAL
Salut i seguretat dels usuaris

Sobre
MOVENTIA

GRI 103:
Enfocament de
gestió 2016

Acció de
responsabilitat
social 2019

Compromís
amb les
persones

103-1

Explicació del tema material
i cobertura

Compromís amb la qualitat del servei

103-2

Enfocament de gestió
i components

Compromís amb la qualitat del servei

103-3

Avaluació de l’enfocament
de gestió

Compromís amb la qualitat del servei

GRI 416:
Salut i seguretat
dels usuaris 2016 416-2

Compromís
i implicació
amb la
societat

Casos d’incompliment relatius
als impactes en la salut i
la seguretat de les categories
de productes i serveis

No hi ha hagut incompliments al 2019

Compromís
amb el medi
ambient

Compromís
amb la
qualitat del
servei

Index de
continguts
GRI
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