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El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya

El RACC, amb 100 anys d’història, és avui l’automòbil club més 
gran d’Espanya amb més de 1.100.000 socis. El RACC, a través 
del seu grup d’empreses presta serveis i productes d’assistència, 
assegurances, viatges, gestoria i formació als seus socis de tota 
Espanya.
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Com entitat amb vocació de servei a la societat, a través de la 
Fundació RACC, treballa per millorar la seguretat viària promovent 
una mobilitat respectuosa amb el medi ambient i protegint els 
interessos dels ciutadans.

En l’esport del motor, a més a de la promoció de joves pilots, el RACC 
porta a Espanya el Gran Premi de F1, el Gran Premi de Motociclisme i 
el Campionat del Món de Rallys.
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� 1.100.000        socis

� 475 M � facturació

� 227 punts d’atenció

� 2.000 treballadors 

� 1.206.821 serveis d’assistència anuals

� 901.197 pòlisses d’assegurances 
� 335.756           viatgen amb l’Agència de Viatges del RACC
� 8,9 sobre 10 índex de qualitat dels serveis del Club segons 

enquestes als socis

La dimensió del RACC

Dades 2008
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El parc de vehicles a les comarques de Lleida

� Les comarques de Lleida compten amb un parc de 234.150 vehicles.(1)

� Malgrat les matriculacions de turismes del darrer mes d’octubre confirmen una 
recuperació del mercat, amb un creixement del 32,86% respecte el mateix mes 
de l’any passat, l’acumulat de gener a octubre del 2009 es tanca amb un 
decreixement del 17,31% de les matriculacions respecte el mateix període de 
l’any passat, per sota de la mitjana de Catalunya.(2)

� El creixement alentit afecta l’antiguitat del parc, amb un augment del nombre 
d’automòbils de més de 10 anys. 

� La crisi també ha afectat les reparacions mecàniques, que han disminuït un 15% 
respecte el 2008.

(1) Turismes i motocicletes. Font DGT any 2008. (2) Font: Anfac i Faconauto

-20,50%112.256141.91130,05%15.93612.435Total

-20,86%86.266108.99927,43%12.0779.477Barcelona

-22,41%10.31713.29728,58%1.5971.242Tarragona

-17,31%5.1776.26132,86%752566Lleida

-21,40%10.49613.35431,30%1.5101.150Girona

% variacióGen-oct 09Gen-oct 08% variacióOctubre 09Octubre 08Demarcació

Matriculació de turismes a Catalunya
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L’assistència mecànica a les carreteres de Lleida

� A la demarcació de Lleida es produeixen al voltant de ������
����� �!���(1) ���"�
un 4,2% de les assistències de tot Catalunya.

� 	�
���
�#�
!����!����
de mitjana necessiten un servei 
d’assistència mecànica. 	�
���
$
����!��� són atesos a la 
carretera.

� L’objectiu d’una assistència en carretera és cobrir les contingències 
derivades d’una avaria mecànica o d’un accident que no permetin 
continuar amb el viatge. 

(1) Font RACC a partir de l’estimació dels serveis realitzats per les principals companyies d’assistència a la carretera a 
Espanya el 2008.
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� De les 51.717 assistències mecàniques l’any a les comarques de 
Lleida(1):

- Un #�% de les avaries, 21.721, es resolen en el mateix indret de la 
incidència i es pot continuar el viatge. 
- Un �&% , 29.995, requereixen d’un servei de remolcada en grua a un taller. 
- 62.060 persones l’any(2) necessiten assistència en viatge per poder continuar 
amb el seu desplaçament.

(1) Font RACC a partir de l’estimació dels serveis realitzats per les principals companyies d’assistència en carretera a Espanya el 2008. 
(2) Calculat en base a l’ocupació mitjana de 2 persones per vehicle avariat en via interurbana.
(3) Països com Holanda, Anglaterra, Àustria i Alemanya.

Resolució d’avaries a Catalunya Resolució d’avaries a Europa (3)

L’assistència mecànica a les carreteres de Lleida
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L’estudi en xifres
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Metodologia de l’estudi
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� Mostra:
- Avaries en vies urbanes i a carretera.
- 986.452 serveis d’assistència mecànica realitzats el 2008.
- S’exclouen de la mostra els vehicles industrials. 

� Fonts:
- 1.820.510 trucades ateses per la Central d’Alarmes del RACC.
- 150.300 informes de reparació de la flota de vehicles taller del RACC 
realitzats per mecànics especialitzats en la reparació a l’instant.

� Tecnologia:
- Ordinadors professionals Toughbook per la diagnosi d’avaries 
electròniques instal.lats als vehicles taller. 
- Sistema Experto, sofware per a la pre-diagnosis de les avaries des de 
la Central d’Alarmes. 
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Tipus d’avaries

� La primera causa 
d’avaries és el sistema 
elèctric general del vehicle, 
en el 45,7% del casos.

- El 42% de les avaries són 
per problemes amb la bateria 
(bateria descarregada, 
defectuosa, etc.)

- De les assistències ateses 
per problemes amb la bateria, 
el 38% són degudes a 
distraccions del conductor.
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Avaries per grups a la demarcació de Lleida (%)
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Tipus d’avaries

� En segon lloc, amb el 
15,2% de les incidències, 
es troben les rodes i els 
sistemes de direcció, 
suspensió i frens.

� Els components 
mecànics del motor 
(cadena de distribució, 
bomba d’oli, etc...) es 
troben en tercer lloc amb
el 13,2%.
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Avaries per grups a la demarcació de Lleida (%)
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Avaries per tipus de vehicle

� El 63,7% de les 
assistències a les 
comarques de Lleida es 
presten als turismes, 
seguits dels tot terreny 
(14,7%) i els monovolums
(7,5%).

� Les assistències a tot 
terrenys són més 
freqüents en aquestes 
comarques (14,7%) que al 
total de Catalunya (7,7%)

Assistències per tipus de vehicle a 
la demarcació de Lleida (%)
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Avaries per tipus de vehicle

Turismes (%) Motocicletes (%)

Monovolums (%) Tot terrenys (%)
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Avaries per tipus de vehicle

� Les incidències de les rodes en monovolums i tot terrenys són
superiors a la resta dels grups, ja que a causa del seu pes aquest 
tipus de vehicles tenen una major propensió a patir punxades.

� Els tot terrenys presenten un índex superior d’incidències amb la
transmissió, per la major complexitat del seu sistema, format per 
autoblocants, diferencials, etc.

� Les motocicletes tenen un índex més elevat d’avaries del sistema 
elèctric a causa de la bateria (descàrrega de la bateria per claus en 
contacte, etc..), així com en el sistema d’encesa (bugies, etc.).
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Perfil de l’usuari que sol.licita assistència

� A les comarques de Lleida, els homes sol.liciten un 73% dels serveis
d’assistència en carretera, mentre que les dones en sol.liciten un 27%.(1)

Assistències segons el gènere a la demarcació de Lleida

(1) Segons el cens de conductors de Lleida, un 62% dels conductors són homes i un 38% dones. Font DGT
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Perfil de l’usuari que sol.licita assistència

� La franja d’edat on els homes sol.liciten més assistències és la dels 50
als 65 anys, en un 26,2%.

� Les dones requereixen més serveis d’assistència mecànica a la franja
dels 40 als 50 anys, en un 27,3%.

Evolució de l’assistència en homes per 
grups d’edat a la demarcació de Lleida

Evolució de l’assistència en dones per 
grups d’edat a la demarcació de Lleida
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La mobilitat a l’hivern

� A l’hivern, la climatologia adversa (pluja, neu, boira, menys hores de 
llum) és l’element que més incidència té en la mobilitat i també en el 
tipus d’incidències mecàniques.

� Les dates que més volum de desplaçaments concentren són les 
operacions sortida i tornada del pont de la Constitució (més de mig 
milió de desplaçaments en el 2008) i les dates de les festivitats de 
Nadal.

� En aquesta època de l’any, també augmenten els desplaçaments a 
zones de muntanya i de neu.
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L’assistència a l’hivern

� A la demarcació de Lleida, el volum de serveis d’assistència durant els 
mesos d’hivern és d’uns ������
������� (desembre, gener, febrer i 
març).

- El mes de desembre és quan es realitzen més serveis d’assistènca de tot 
l’hivern, 5.100 serveis.

� A l’hivern, una mitjana de �#� ����!���
�
�� tenen alguna avaria
en aquestes comarques.

� Les condicions climatològiques de l’hivern fan aflorar problemes 
mecànics que a l’estiu no s’han manifestat. El fred, la humitat i les 
baixes temperatures afecten especialment el sistema elèctric, que 
pateix un 3% més d’avaries que a l’estiu. 
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Freqüència de l’assistència

� A les comarques de Lleida, el mes de desembre és quan es 
produeixen més assistències de tot l’hivern (10%), per sobre de la 
mitjana de Catalunya (8,9%).

Evolució de l’assistència a l’hivern a la demarcació de Lleida (%)
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Freqüència de l’assistència

� El ������� és el dia de la setmana amb més serveis d’assistència, 
amb el 20,3% de les incidències.

- Moltes de les avaries que es produeixen el cap de setmana no es 
comuniquen fins el dilluns. 

Evolució de l’assistència setmanal a Lleida
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Freqüència de l’assistència

� Els serveis d’assistència es concentren entre les 8h i les 11h, amb un 
30% dels serveis diaris.

� Per la tarda les assistències augmenten entre les 17h. i les 18,30h.

Evolució horària de l’assistència a l’hivern i a l’estiu a Lleida
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Localització de l’assistència

� El 60% de les assistències a les comarques de Lleida tenen lloc a la 
carretera i el 40% a vies urbanes, mentre que a Catalunya, de mitjana, les 
assistències a vies urbanes són més freqüents (70%). 

� Durant el mes de desembre, a Lleida es produeixen el 10,3% de les 
assistències en carretera anuals, el percentatge més alt de tota 
Catalunya.

Assistència urbana i a la carretera a la demarcació de Lleida a l’hivern (%)
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� Augment dels vehicles de més de 10 anys.

� A les comarques de Lleida es produeixen al voltant de 17.500 serveis 
d’assistència durant els mesos d’hivern.

� Un 42% de les avaries es resolen en el mateix indret de la incidència i es pot 
continuar amb el viatge.

� El 63,7% de les assistències a les comarques de Lleida es presten als 
turismes, seguits dels tot terreny (14,7%) i els monovolums (7,5%).

� El 42% de les avaries són per problemes amb la bateria.
� Els homes sol·liciten un 73% dels serveis d’assistència en carretera, i les 

dones un 27%.
- Els homes demanen més assistències entre els 50 i els 65 anys (26%), mentre 
que les dones ho fan entre els 40 i els 50 anys (27%).

� El dilluns és el dia de la setmana amb més serveis d’assistència (20,3%). 
- El 30% dels serveis diaris es concentra entre les 8h i les 11h.

� El 60% de les assistències a Lleida tenen lloc a la carretera i el 40% a vies 
urbanes.

Conclusions
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� Per contractar un servei d’assistència:

- Triar una assistència que també doni cobertura a la persona, amb independència del 
vehicle amb el qual es circuli.

- Contractar una assistència que disposi de flota equipada per resoldre l’avaria en el 
mateix indret de l’incident i així poder continuar amb el viatge.

- Informar-se si l’àmbit territorial de la cobertura és des del quilòmetre 0 i quins països 
inclou. 

- Confirmar si existeixen limitacions econòmiques o de quilometratge per remolcar el 
vehicle fins el taller triat. 

- És possible que existeixin limitacions per tipus de vehicle o per pes. Verificar si queden 
coberts els turismes, motocicletes, ciclomotors, remolcs, caravanes, etc. 

- En tractar-se d’un servei d’urgència, és important saber si la companyia ofereix 
assistència 24 hores. 

- Revisar si es cobreixen incidents com les punxades, problemes amb la bateria, 
combustible o l’extracció del vehicle en el cas de trobar-se fora de la carretera. 

Recomanacions
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� En cas d’avaria a la carretera:

- A banda de tenir contractada una assistència a la carretera, cal realitzar un cop a 
l’any una revisió mecànica del vehicle. 

- Comprovar que es porten tots els elements obligatoris en cas d’avaria: l’armilla de 
seguretat, els triangles de senyalització, la caixa d’eines i els llums de recanvi. Així com 
d’una llanterna i guants.

- Durant el viatge, prestar atenció a qualsevol indicació del quadre d’instruments que 
adverteixi sobre problemes mecànics. El llum vermell alerta que cal aturar el vehicle  
per evitar conseqüències pitjors. 

- En cas d’avaria, abans de sol.licitar ajuda, aturar el vehicle en un indret segur per la 
circulació, col.locar-se l’armilla de seguretat i els triangles de senyalització a una 
distància de 50m del vehicle.

Recomanacions
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� Per preparar un viatge a l’hivern:

- Abans d’iniciar el viatge, informar-se sobre l'estat de les carreteres i la 
predicció meteorològica. En cas de que les condicions meteorològiques siguin 
molt desfavorables, evitar agafar el vehicle en la mesura que sigui possible. 
Més informació a http://www.infotransit.cat/.

- El bon estat dels pneumàtics és essencial per conduir amb seguretat en 
qualsevol situació. Tot i que el mínim legal diu que la profunditat del dibuix ha 
de ser de 1,6 mm, per a una millor seguretat i adherència el més recomanable 
és que la profunditat del dibuix sigui de com a mínim 3 mm. Cal comprovar-ne 
periòdicament la pressió, que ha de ser la que recomana el fabricant. 

- Comprovar que el sistema d’enllumenat, els vidres i l’eixugaparabrises estan 
en perfectes condicions per tal de garantir una bona visibilitat. Revisar el 
sistema de frens, el sistema de refrigeració i el nivell de líquid 
anticongelant.

Recomanacions
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� Per preparar un viatge a l’hivern:

- Comprovar que el dipòsit de benzina està ple per garantir que es pugui 
utilitzar la calefacció en el cas que el vehicle quedi immobilitzat. El dipòsit ple 
també permet augmentar l’adherència a l’eix del darrera i millorar així la 
direccionabilitat i la conducció del vehicle. 

- Col.locar les cadenes únicament quan hi ha neu a la carretera, mai en asfalt 
sec. Un cop posades, circular amb precaució i a una velocitat que no hauria de 
superar els 40 km/h. Treure les cadenes tan bon punt abandoni el tram de 
carretera nevat. Provar les cadenes per la neu abans d’arribar a necessitar-les 
per assegurar-se que s’adapten a la mida dels pneumàtics i que són senzilles 
de  muntar. 

Recomanacions


