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PREPARAR
EL COTXE PER
A LES VACANCES
Amb l’arribada de l’estiu, són moltes les
persones que opten pel cotxe com a mitjà de
transport. Sense cap dubte aquesta és l’època de
l’any en la qual es porten a terme més
desplaçaments per carretera. La precaució és
essencial. TEXT: LAURA MASSALLÉ FOTO: NEBRIDI ARÓZTEGUI
>> La patronal dels concessionaris
d’automoció Faconauto ha aprofitat el Salón Madrid Auto, celebrat
del 22 al 27 de maig, per reiterar la
importància d’un correcte manteniment del vehicle en un país amb
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un parc envellit. I és que quasi el
30% dels cotxes tenen més de 15
anys i es preveu que el 2022 el 62%
en tindrà més de deu.
Tot i que els automòbils s’han de
revisar tot l’any, ara que s’acosten

ACM
MAQUINARIA
Y REPARACIONES

les vacances cal prestar-hi especial
atenció.
Quan es projecta dur a terme un
trajecte llarg és obvi que s’han de
cuidar la seguretat i la precaució.
Això requereix una revisió exhaustiva del nostre cotxe. Així doncs, per
posar a punt el vehicle per tal de tenir un viatge tranquil i segur durant
les nostres vacances cal visitar el taller mecànic de confiança amb
l’objectiu que ens el revisin.
D’aquesta manera, molts problemes en els desplaçaments d’estiu
podran evitar-se i el viatge de vacances es podrà realitzar amb confiança i seguretat.
En aquest sentit, el Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de
Terrassa i Comarca recorda que
qualsevol consulta a un expert serà
beneficiosa per al cotxe. De fet, els
tallers agremiats realitzen aquests
dies revisions d’aquest tipus amb
un cost mínim.
Per aconseguir un cotxe en perfectes condicions hi ha diversos elements que cal tenir en compte:

PNEUMÀTICS
Gran part de la nostra seguretat al
volant depèn dels pneumàtics. Per
això és tan important prestar-los
una atenció especial. Has de revisar els pneumàtics regularment i
assegurar-te que es troben en bon
estat. El cautxú és un producte perible i la seva vida útil es troba en-
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Abans d’un trajecte llarg és convenient que el cotxe passi una revisió.

tre els 4 i 6 anys. L’envelliment és inevitable i hauràs de considerar canviar-los fins i tot si no uses molt el
cotxe.
Abans de començar un viatge,
has de controlar la pressió dels
pneumàtics. Quant al desgast, es
tracta de buscar els indicadors que
els fabricants posen en el flanc lateral del pneumàtic i assegurar-te
de no arribar al límit legal. Davant
qualsevol dubte sempre és millor
consultar a un professional.

FRENS
Tenir el control del teu cotxe en tot
moment és fonamental, és a dir,
has de poder frenar en la distància
que necessites. Els discos de frens

s’erosionen amb facilitat i a més, és
factible que es torcin, s’esquerdin i
s’oxidin. Al tenir les pastilles de
frens en bon estat protegim els discos i allarguem la seva vida útil.
Tampoc t’has d’oblidar de controlar el líquid de frens, que és fonamental per al correcte funcionament del sistema de frenat.

NIVELL D’OLI
Tots els fluids del cotxe compleixen
funcions importants. L’oli és un
dels estrella ja que lubrica i protegeix les peces del motor de la fricció. A més, actua com a refrigerant
ja que dissipa les altes temperatures que es generen al motor quan
està en funcionament. Quedar-te
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sense oli al cotxe és una de les coses més greus que et poden passar;
si no pares immediatament et quedaràs sense motor. Així doncs,
abans d’un trajecte llarg cal que revisis la data de l’últim canvi. Després, comprova el nivell d’oli, en
fred i amb el cotxe anivellat.

DIRECCIÓ
El sistema de direcció és el responsable que el vehicle reaccioni davant de qualsevol maniobra. Un sistema de direcció en bon estat ha de
tenir una pressió correcta de la
bomba per evitar que es produeixin fuites. A més, és important tenir en compte el lubricant, ja que la
falta de líquids perjudica el sistema
de direcció.

50.000 quilòmetres, és millor canviar-los.

LLUMS
Són essencials en la conducció, sobretot, de nit. Una vegada coneixes
els llums del teu vehicle, has de
comprovar, a més que funcionin
correctament, que els fars estiguin
nets i a l’altura correcta. També cal
vigilar que es disposi de llums de recanvi i de les eines necessàries per
substituir-les si calgués.

BATERIA
És difícil recordar-se de la bateria
tret que doni problemes. Que un
tècnic la revisi abans d’un desplaçament llarg és imprescindible ja
que pots quedar-te sense poder arrencar el cotxe.

AMORTIDORS
Els amortidors són molt importants
i formen part de l’anomenat triangle de seguretat (al costat de pneumàtics i frens). Uns amortidors en
mal estat provoquen un viatge desagradable i amb possibles marejos.
A més, poden augmentar la distància de frenada, donar-te un ensurt
i provocar un accident.
Als 30.000 km has de revisar-los,
però convé que abans d’un viatge
llarg els revisis sense arribar a
aquesta xifra, perquè l’oli interior
pot tenir alguna fuita. A partir dels

AIRE CONDICIONAT
Realitzar viatges llargs pot ser molt
plaent, sempre que es pugui regular la temperatura interior del cotxe. El circuit tancat de climatització
està format per tubs flexibles i les
fuites són comunes. Recarregar el
gas de l’aire condicionat del teu cotxe no és car i et permetrà gaudir
dels trasllats. També és important
que es revisi el filtre d’aire per evitar males olors i bacteris i perquè
no redueixi el cabal de l’aire que
s’injecta a l’habitacle. Z

Consells per a
un viatge
còmode
>> El Reial Automòbil Club de

Catalunya (RACC) ofereix també diversos consells als conductors per aconseguir un trajecte còmode a l’estiu. En primer lloc, explica que tot i que
molta gent viatja amb cotxe
precisament per no sotmetre’s a una planificació estricta, consultar l’estat del trànsit o estar al dia de la normativa del país que visitaràs
t’ajudarà a evitar embussos i
sorpreses desagradables. D’altra banda, el RACC recorda
que tenir l’aire condicionat i
el sistema de refrigeració a
punt, portar un para-sol i assegurar-te una correcta hidratació és fonamental. També
aconsella que evitis conduir
durant les hores centrals del
dia, ventilis convenientment
el vehicle i faci servir el climatitzador a una temperatura de
confort (21º C). En dies molt
assolellats, recomanen utilitzar ulleres de sol per reduir la
fatiga visual.
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PER UNA LLIURE
TRIA DEL TALLER
Quan patim un accident, la companyia
asseguradora no pot imposar condicions
pel que fa a l’elecció del taller on repararem
el nostre vehicle.
TEXT: EMILI GONZÁLEZ
>> Conèixer els drets que tenim
com a consumidors mai està de
més, sigui quin sigui l’àmbit comercial en què realitzem una compra.
Especialment important resulta conèixer quins són els nostres drets
com a usuaris quan hi ha un contracte de per mig.
Això és el que ocorre amb les
operadores de telefonia mòbil, les
companyies subministradores de
gas i electricitat; de vegades, amb
els bancs... i també amb les empreses d’assegurances.
Amb l’objectiu de donar-nos un
cop de mà com a consumidors, el
Gremi de Tallers i Reparació d’Automòbils de Terrassa i comarca ha
editat un decàleg per tal que els
usuaris no caiguin en una pràctica
que pot tenir lloc amb una certa
freqüència, i que resulta irregular.
La qüestió té a veure, precisament, amb les companyies asseguradores d’automòbils. El gremi indica que aquestes “imposen algunes condicions als seus assegurats
que poden lesionar els seus interessos” i que “és per aquest motiu
que volem recordar a l’automobilista quins són els seus drets davant

d’aquestes companyies asseguradores, d’acord amb la normativa vigent”. En aquest sentit, el gremi fa
un especial esment a la llibertat
que té la persona assegurada a
l’hora d’escollir el taller en el qual
vol dur a terme la reparació del seu
vehicle. “És il·legal que hi hagi qualsevol restricció i/o limitació
d’aquest dret”, recorden.

CORRECTA VALORACIÓ
El segon punt d’aquest decàleg
guarda relació amb què l’assegurat
té el dret a una correcta valoració
del sinistre i a què la companyia li
faciliti tota la informació relativa a
aquesta valoració.
Un tercer aspecte que remarca el
Gremi de Tallers i Reparació d’Automòbils de Terrassa i comarca és
que “si l’assegurat ha patit un sinistre, per causes d’un tercer, té dret a
la reparació del seu vehicle; i, si
s’escau, a la seva substitució”.
En aquest punt, el gremi subratlla que “la indemnització no es redueix al valor venal”, és a dir, als diners, sinó que també inclou aquest
aspecte de la substitució de l’automòbil.

Passem ja al quart assumpte, que
el gremi també destaca d’una forma especial. I és que si l’accidentat
ha patit un sinistre, per causes d’un
tercer, té dret a què en la reparació
del vehicle s’utilitzin recanvis originals. És a dir, a què la restauració
i la nova posada a punt de l’automòbil no es realitzi amb peces de
segona mà.

INDEMNITZACIONS
Un altre factor important que
apunta el Gremi de Tallers i Reparació d’automòbils de Terrassa i comarca és que “l’assegurat té dret a
ser indemnitzat per danys propis
abans dels quaranta dies posteriors
a haver-se declarat el sinistre”, és a
dir, a haver patit l’accident.
A més, el gremi recorda que entre els drets dels assegurats es troba comptar amb una còpia de la
pòlissa, entesa aquesta com el document justificatiu d’un contracte
d’assegurança.
I en aquesta pòlissa, les clàusules que siguin limitadores de drets
de l’usuari, cal que siguin ben visibles, i que estiguin en una lletra
destacada.

És il·legal qualsevol restricció o limitació a la lliure elecció del taller.

ACORDS
D’altra banda, l’agrupació gremial
esmenta el dret que té l’usuari de
“conèixer qualsevol acord al qual
hagi arribat la seva asseguradora
amb tercers, que pugui afectar els
seus drets derivats de la pòlissa, sobretot pel que fa a la indemnitza-

ció”. La nostra companyia asseguradora ens haurà, doncs, de tenir al
dia en tot moment.
Passem ja al punt número vuit.
Posem-nos en el cas que l’assegurat té contractada la defensa jurídica dins la seva pòlissa. I que té un
accident. I que aquest accident es
produeix amb un altre vehicle que
està assegurat per la mateixa companyia asseguradora. En aquest
cas, el gremi recorda que es té “el
dret a triar un advocat i un procurador diferent al de la companyia
per tal que exerceixi la seva defensa”. A més, aquestes despeses hauran d’anar a càrrec de l’asseguradora en qüestió.

RECLAMACIONS
Des de l’associació professional es
subratlla que, en el cas que es pro-

dueixi un incompliment d’algun
dels preceptes exposats anteriorment, l’assegurat té el dret de presentar una reclamació.
Per això, però, haurà de reunir
tota la informació necessària per
exposar la seva queixa. En aquest
sentit, un dret fonamental és conèixer quina és l’adreça postal de la
seva companyia asseguradora.
En tot cas, la persona que estigui
afectada per algun tipus d’irregularitat, pot informar-se i presentar la
seva reclamació a la Dirección General de Seguros i Fondos de Pensiones, situada a Madrid, al Paseo
de la Castellanaa, número 44.
“Davant de qualsevol discrepància amb la companyia asseguradora, consulta el teu taller de confiança sobre com pots defensar els
teus drets”, acaba indicant el gremi.

DtDossier

Diari de Terrassa Dissabte, 2 de juny de 2018

5

TALLERS MECÀNICS

PASSAR LA REVISIÓ
DEL FABRICANT

Els quilòmetres recorreguts marquen quan toca la revisió.

>> Les marques de cotxes estableixen un període de temps o
de nombre de quilòmetres perquè, quan hi arribem, duguem
el vehicle a què passi la revisió
del fabricant.
Avui en dia, molts cotxes ja
ens informen, a través de l’ordinador de bord, de quan hem de
passar la revisió. Fins i tot, alguns automòbils compten amb
un interval dinàmic, que ens
dirà si hem de passar la revisió
abans o després en funció del

nostre tipus de conducció.
Aquest factor pot allargar o escurçar el període de revisió.

EL CANVI D’OLI
Aquest és un element clau quan
portem el cotxe a aquests reconeixements primerencs. Canviar l’oli del motor resulta bàsic,
ja que amb el pas del temps i
dels quilòmetres, aquest perd
propietats. Si substituïm l’oli, el
motor estarà ben greixat i no
s’escurçarà la seva útil.
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PASQUAL MOYA PRESIDENT DEL GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ
D’AUTOMÒBILS DE TERRASSA I COMARCA

“L’INTRUSISME
CONTINUA SENT
UN PROBLEMA”
Pasqual Moya, de 54 anys, és el president del
Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils
de Terrassa i Comarca des de l’any 1999.
Repassem amb ell la situació del sector.
TEXT: LAURA MASSALLÉ FOTO: NEBRIDI ARÓZTEGUI
Com es troba avui el sector dels tallers de cotxes?
Estem tranquils. Recentment, no hi
ha hagut cap ensurt ni cap problemàtica, a excepció de la dels tallers
il·legals, que és recurrent, i que últimament ha crescut una mica. Per
part nostra, l’anem perseguint però
és l’administració qui ha de fer la feina. Nosaltres ens dediquem a reparar vehicles i no podem anar empaitant a la gent. Respecte a l’activitat
dels tallers, sembla que repunta una
mica. Sembla que la gent es mou
més.
Quant a la competència deslleial i
l’intrusisme laboral, fa uns dies la
Federació Catalana de Tallers de
Reparació d’Automòbils (Fecatra),
on s’integra el Gremi de Tallers de
Reparació d’Automòbils de Terrassa i Comarca, demanava més implicació pública. Quin és el problema?
És que no és feina nostra. La nostra

feina és mantenir i reparar automòbils. Nosaltres, l’únic que fem, com
a col·lectiu, és denunciar-ho, detectar-ho i notificar-ho a l’administració, que és qui ha d’actuar. No és
una tasca fàcil perquè, de vegades,
quan hi va l’inspector, no hi ha ningú al local o la porta està tancada.
Però és que treballen així, a porta
tancada. Els tallers legals tenim la
porta oberta i hi pot entrar tothom.
A més, tenim una gran placa blava
a l’exterior que ens identifica. Pot ser
que a un taller li falti algun document per desconeixement. El problema és que és més fàcil pescar al
que té la porta oberta que al que la
té tancada. El que demanem és que
el cos d’inspecció es dediqui a
aquells tallers que realment són il·legals, no als que són legals. És cert
que hem de complir una normativa
i algun dia potser podem oblidarnos de tenir algun tema en regla
però no és per mala praxis voluntària.

El consumidor és prou conscient
de totes les conseqüències que implica portar el cotxe a un taller il·legal?
Els tallers il·legals no compleixen
cap de les normatives. No només
des del punt de vista de permisos
sinó de complir amb la normativa
d’emissió de residus, de control de
riscos laborals, de protecció de dades... Quan optes per rebre qualsevol servei de manera il·legal, has de
ser conscient que allò no tindrà qualitat i que no podràs tenir tots els
drets que emparen qualsevol prestació de servei. La gent és lliure
d’anar allà on vulgui però ha de saber que col·laborar amb aquest tipus d’establiments té efectes sobre
tota la societat.
En aquest sentit, creu que seria bo
instaurar en les ITV catalanes
l’obligació d’exhibir el Certificat de
Taller?
Dins el sector hi ha una mica de debat. Hi ha comunitats autònomes
que davant d’un rebuig a la ITV demanen l’aportació d’una factura
conforme allò s’ha reparat. Però les
coses no van així, no pots fer-ho
d’una manera inquisitoria. De fet,
hi ha cosetes que un mateix es pot
reparar. Hi ha d’haver control però
no crec que l’ITV sigui la solució. La

Pasqual Moya remarca que els tallers agremiats són garantia de qualitat
solució és que la gent es consciencii.
Si la gent no anés a tallers il·legals,
aquests desapareixerien. Una altra
cosa és tenir un amic que és manetes i que algun dia ens pot arreglar
una coseta del cotxe però els vehicles són cada cop més complexes.
En aquest sentit, vostè sempre ha
dit que la formació es prioritària pel
gremi. Està satisfet amb l’actual FP?
No. La veritat és que no trobem mà

d’obra qualificada i si la feina repunta serà un problema trobar personal
qualificat. L’FP no cobreix les necessitats de quantitat i qualitat que necessitem.
Més enllà dels problemes amb l’FP,
com s’estan preparant els tallers per
una major presència de cotxes híbrids i elèctrics?
Els cotxes s’espatllen cada cop
menys. Els vehicles cada vegada re-
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Una associació
amb més
de 40 anys
>> El Gremi de Tallers de Repa-

ració d’Automòbils de Terrassa
i Comarca, que el 2017 va celebrar 40 anys, compta amb prop
de 400 agremiats, tant del Vallès Occidental com del Bages,
l’Anoia i el Baix Llobregat. Des
d’aquesta associació d’empresaris són conscients de la ràpida evolució tecnològica del sector, per aquest motiu mantenen
a les empreses agremiades permanentment informades sobre
les novetats legislatives que es
produeixen i ofereixen una àmplia bateria de serveis d’assessorament empresarial amb l’objectiu de millorar la competitivitat d’aquestes empreses. Distribueixen entre els socis documentació de gestió del taller,
com ara models de pressupostos, ordres de reparació i factura, consensuada amb l’administració autonòmica. D’altra banda, ofereixen, amb la col·laboració de la Fundació Cecot Formació, cursos oficials de responsable tècnic de tallers i
cursos oficials de manipuladors
de gasos flourats per al confort
tèrmic de persones, entre altres.
“Les coses, quan es fan en conjunt, són sempre més beneficioses”, assegura Pasqual Moya.

t i de confiança.
quereixen menys manteniment. La
tecnologia evoluciona i nosaltres
hem d’anar canviant. Sempre estem
a l’expectativa. Les avaries de mortricitat canviaran però les altres seguiran igual. Si s’espatlla un puja-vidres o un té un sinistre, s’haurà de
reparar el mateix. Canviaran els processos de reparació. Algunes avaries potser desapareixeran però n’hi
haurà d’altres. Al llarg de la història
de l’automòbil n’hem vist de tots co-

lors però al final tot s’acaba espatllant, encara que sigui elèctric.
Segons el I Observatorio de la Posventa Oficial de la patronal dels
concessionaris Faconauto, una major presència dels cotxes elèctrics a
Espanya podria provocar que la facturació per reparacions mecàniques i manteniment es desplomés
un 70%, mentre que no afectaria a
l’activitat de xapa i pintura. Què

n’opina?
Això és mentida. Això són xifres manipulades per interessos d’algú. Jo,
fa un any mig que estic analitzant les
incidències que entren al meu taller
i les tinc tipificades per conceptes.
És veritat que el manteniment d’un
vehicle elèctric és molt inferior però
no només es ve per temes de manteniment sinó també per avaries,
que són una part molt important de
l’activitat. Les motoritzacions i la

TU DECIDEIXES
Tens dret a decidir on
reparar el teu vehicle
Porta sempre el teu vehicle a un taller agremiat.
És garantia de qualitat.

normativa d’emissió de contaminants són cada cop més complexes.
Cada cop hi ha més nivell d’electrònica i això també comporta una sèrie d’avaries. A més, hi ha elements
que tenen desgast sí o sí, tant si es
tracta d’un vehicle elèctric com si no.
Em refereixo als pneumàtics, als silentblock, a la transmissió... Per tot
això, no estic d’acord amb aquest
percentatge del 70%. Al menys, a la
meva zona, no crec que sigui així.

CONFIANÇA
SEGURETAT
QUALITAT
LEGALITAT
FIDELITAT
TRANQUIL.LITAT

“La competència
deslleial continua
sent un problema.
Nosaltres ens
dediquem a reparar
vehicles i no podem
anar empaitant la
gent. És
l’administració qui
ha d’actuar”
“Els tallers il·legals
no compleixen cap
de les normatives.
No només des del
punt de vista de
permisos sinó de
complir amb la
normativa
d’emissió de
residus, de control
de riscos laborals,
de protecció de
dades...”
“No trobem mà
d’obra qualificada.
L’FP no cobreix les
necessitats de
quantitat i qualitat
que necessitem”
“És veritat que el
manteniment d’un
vehicle elèctric és
molt inferior però hi
ha elements que
tenen desgast sí o
sí, tant si es tracta
d’un vehicle elèctric
com si no”
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UNA EXTENSA OFERTA
PER CUIDAR EL VEHICLE

Tallers Autra Amb quatre dècades d’existència, ofereixen un servei
integral per a cotxes de qualsevol marca. La seva àmplia gamma de
serveis va des de la mecànica i l’electricitat fina a la xapa i pintura,
passant pel manteniment i les revisions, els recanvis i la preparació
per la ITV. Recentement, han incorporat, entre els seus serveis, la reparació i manteniment de vehicles híbrids.
Tallers Can Palet Aquest és un taller multimarca que està especialitzat en la reparació de planxa i pintura i mecànica. A més, a Tallers
Can Palet són experts en la restauració de vehicles antics. Compten
amb un equip de professionals que es troben altament qualificats.
També disposen d’un servei de vehicles de cortesia que no té cap tipus de cost i de maquinaria d’última tecnologia.

A Garatge Sebastià treballen des del 1976 en la reparació i manteniment integral de l’automòbil. El taller, adherit a la xarxa Bosch Car
Service, treballa amb la tecnologia més actual, compatible amb
qualsevol fabricant de vehicles. Tenen la descarbonitzadora de motor més avançada del món, la HHO 6.0. Ràpida, econòmica i eficaç,
millora el rendiment, disminueix el consum, allarga la vida del motor i reduix les emissions. Demana cita previa al 937880094.

Tallers Watt
Joaquim Creus
va fundar
aquest taller ja
fa més de 50
anys. Està dedicat a la reparació general de
l’automòbil. Al
taller porten,
doncs, més de
cinc dècades al
servei del client,
amb la premissa
de la professionalitat. El taller
està provist de
la tecnologia
més moderna
aplicada al sector.
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Stern Motor Disposen d’una interessant oferta de manteniment per als vehicles de MercedesBenz Vito i Sprinter.
El servei de manteniment inclou l’oli i
els filtres. Als tallers d’Stern Motor
cada factor és tingut en compte pels
professionals (el
model, el quilometratge o l’antiguitat
del vehicle). Qualitat i saber fer.

Tecnobee És una empresa de nova creació que compta amb un personal que acumula una llarga experiència i trajectòria al sector de la
indústria i l’automoció. La seu central es troba a Sant Quirze del Vallès i cobreixen tot Catalunya. Importen i distribueixen eines manuals, utillatges i consumibles per a l’automoció i la indústria.

Automoció Can Palet Compten amb més de 20 anys d’experiència al sector de la mecànica i l’electricitat de l’automòbil.
Tracten d’estar sempre a la vanguàrdia pel que fa a la maquinària de reparació i el diagnòstic del problema que té el cotxe. Busquen un servei ràpid i eficient.

ACM És una empresa familiar creada l’any 1998 i situada a Terrassa.
Al llarg d’aquests anys d’experiencia han anat evolucionant fins a
convertir-se en una firma de referència als sectors de la indústria i
l’automoció a Catalunya. Avui ofereixen serveis d’instal·lació, manteniment i repacions a una gran quantitat de clients fidels.

FG2 Tallers Porta més de 35 anys en el sector de la reparació i la
gestió de sinistres de l’automòbil. Compten amb els equips tecnològics més vanguardistes i amb un personal molt qualificat.

TALLERS AUTRA
Xavi Aguilar

Gremi de Tallers i Reparació d’Automòbils de Terrassa i Comarca
Donen informàcia periódica a les empreses agremiades sobre les novetats legislatives del sector i ofereixen un ampli ventall de serveis
empresarials per millorar la competitivitats dels associats.

OL
REPSA CON
FIC
BONI  DE GAS
400

MECÀNICA I ELECTRICITAT DE
L'AUTOMÒBIL · SERVEI DE
PNEUMÀTICS I CONTRAPESAT
ELECTRÒNIC · POSADA A PUNT
D'INJECCIÓ DE GASOLINA I
DIESEL · MANTENIMENT D'AIRE
ACONDICIONAT · ALINEAT DE
DIRECCIÓ · PRE-ITV

Reparació i manteniment
de vehicles híbrids
Te l . 9 3 7 8 8 1 3 9 3
C. Transversal, 123 - 08225 Terrassa · tallersautra@gmail.com
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Grup Movento Aquest
gran grup de marques
d’automoció de
Terrassa disposa d’un
ampli desplegament de
tallers als seus
concessionaris per a
que els clients puguin
acomplir les revisions
exigides pels fabricants
i tenir bona cura del
manteniment del seu
vehicle amb la garantia
que està contactant
amb el taller oficial de
la seva marca de cotxe.
En aquesta pàgina
trobareu una mostra en
imatges dels cinc
tallers oficials de revisió i reparació d’automòbils. Movento engloba totes les empreses de Moventia que
tenen activitat relacionada amb l’automoció.
Està format per sis delegacions que distribueixen les marques:
Mercedes i Smart
(Stern Motor), Renault
i Dacia (Auser), Seat,
Volkswagen, Audi i
Skoda (Sarsa), Hyundai
(Motorprim), Land Rover i Jaguar (Auto Pla
Vic 4x4). Sense oblidar
les seccions de motos.
El lema de l’empresa és:
“Sempre en
moviment”.

Grup Vallescar El grup d’automoció Vallescar és
una xarxa de concessionaris oficials de cotxes
de km 0, automòbils nous i d’ocasió. A més. el
Grup Vallescar també compta amb una xarxa de
tallers per tal de fer reparacions de vehicles de
les marques oficials que comercialitza. Vallescar és una empresa de capital espanyol, propietària de diverses concessions i diferents empre-

D’esquerra a dreta, els concessionaris del grup
Movento Mercedes Terrassa, Audi Terrassa, Seat i
Skoda Terrassa, Volkswagen Terrassa i Renault
Terrassa. Cinc tallers amb la total garantia i mà d’obra
professional de les marques que representen.

ses relacionades amb la distribució d’automòbils. Pel seu volum de vendes és un dels majors
grups de referència al sector de l’automoció. És
el concessionari oficial de Peugeot, Kia, Opel,
Honda, Chevrolet, Jeep, Lancia, Fiat i Alfa Romeo. Els clients hi trobaran un elevat nivell
d’especialització a tots els tallers del grup. De
tallers oficials en disposen a diferents ciutats.

A Terrassa, compten amb el suport dels tallers
Sauter (Opel), Tecnovallès (Honda), Motores,
Automóviles y Vehículos Industriales (Peugeot i
Peugeot Scooters), Integral Car (Kia), Sauter
(Chevrolet), Olrait (Fiat i Fiat profesional) i en
l’apartat dedicat a les motos: VC Moto (Honda
Motos), entre d’altres. Per reservar hora poden
trucar el telèfon: 93 739 97 51

