
 

 
 

Moventia, premiada per Egarsat per la reducció de la 

sinistralitat  
 

Moventia ha estat reconeguda amb l’incentiu Bonus per haver treballat de manera 

activa per tal de reduir la sinistralitat laboral durant l’exercici 2016 

 

Egarsat ha reconegut diferents empreses del grup Moventia, mitjançant l’incentiu Bonus 

corresponent a l’exercici 2016 i un diploma acreditatiu, per la tasca duta a terme per reduir 

significativament la sinistralitat laboral durant el període d’observació. 

Concretament, 12 companyies del grup han rebut aquest reconeixement, assolint un notable 

84% de la quantitat màxima que podien obtenir en concepte de Bonus, per haver dut a terme 

inversions quantificables en prevenció de riscos laborals i actuacions efectives en la prevenció de 

l’accident de treball i la malaltia professional. Aquestes empreses són: Autobuses Horta, S.A.; 

Autocares Poch, S.A.; Comercial Martí, S.A.; Automòbils del Mar, S.A.; Auser Concept 3000, 

S.A.; Autobusos de Lleida, S.A.; Avenix Corporación, S.L.U., Mataró Transport, S.L.; Marfina, 

S.L.; Movento Autoselección, S.L.U.; Sociedad de Automóviles Reunidos, S.A., i Stern Motor, 

S.L.. 

L’incentiu consisteix en un sistema de bonificacions que ha concedit la Seguretat Social a través 

d’Egarsat, mútua a què Moventia està associada, basat en reduccions en les cotitzacions per 

contingències professionals. 

La quantia del Bonus pot arribar al 5% de l’import de les quotes per contingències professionals 

de l’empresa corresponents al període d’observació, o bé fins al 10% si els períodes 

d’observació són consecutius i en l’immediatament anterior s’ha percebut l’incentiu. En el cas de 

les petites empreses, l’incentiu té com a límit màxim 250 euros per al primer període 

d’observació, i s’eleva a 500 euros en el segon i successius, sempre que l’immediatament 

anterior s’hagi percebut.  

El darrer 31 de maig de 2018 va concloure la campanya del Bonus corresponent a l’exercici 

2017, els reconeixements de la qual es lliuraran d’aquí a un any. La campanya d’enguany, ha 

estat regida per una nova normativa que té per objectiu agilitzar i simplificar el procés de 

sol·licitud de l’incentiu, facilitant l’accés al mateix.   



 

Moventia és un grup empresarial expert, des de 1923, en mobilitat sostenible, compromès amb 

les persones, la societat, el medi ambient i la qualitat dels seus serveis. En total, el grup 

Moventia transporta més de 110 milions de passatgers l'any i distribueix prop de 27.000 vehicles 

anuals nous i d'ocasió amb les 17 marques que representa.  

 

 

 


