L’App del RACC integra totes les fonts del trànsit d’Espanya en temps real i
també ofereix la previsió evolutiva de l’estat del trànsit

L’aplicació del trànsit del RACC
aconsegueix 50.000 descàrregues per
a iPhone i Android en una setmana
En només una setmana s’ha situat al TOP 25 d’App Store d’Apple i
actualment es troba al primer lloc d’aplicacions gratuïtes de la seva
categoria

Barcelona, 24 de novembre de 2011 – El RACC, l’Automòbil Club més gran
d’Espanya, amb 1 milió de socis, ha creat l’aplicació d’informació del trànsit més
completa i innovadora del nostre país. L’App “RACC Infotransit” és l’aplicació per
iPhone i Android que aglutina més informació de les carreteres espanyoles i
europees en temps real, i l’única que permet disposar de previsions del trànsit per a
les 12 hores següents. Durant la primera setmana l’aplicació gratuïta “RACC
Infotrànsit” ha tingut un total de 50.000 descàrregues, s’ha situat al TOP 25 d’App
Store d’Apple i es troba al primer lloc d’aplicacions gratuïtes de la seva categoria.
RACC Infotransit inclou:

Informació en temps real del nivell de congestió (tot Europa)

Previsions del trànsit (tot Europa)

Més de 8.000 gasolineres (situació, preu i horaris)

Tots els ràdars fixos (situació i límit de velocitat)

Més de 1000 càmeres de trànsit

Per al RACC, la informació del trànsit és clau per a la gestió individual i global de la
mobilitat. Davant el creixement continuat de l’ús dels smartphones al nostre país,
l’Automòbil Club considera que la telefonia mòbil és l’eina més útil per a acompanyar,
ajudar i prestar serveis als usuaris.
Un pas endavant cap al futur de la informació del trànsit al nostre país
El RACC desenvolupa aquesta aplicació a partir del coneixement, l’experiència i la
innovació. Aposta per l’aplicació de les noves tecnologies en el sector de la
informació del trànsit per generar major volum d'informació i de més qualitat,
oferint als usuaris una informació exhaustiva i amb un alt grau de personalització que
fa possible desenvolupar sistemes de previsió del trànsit d’alt rigor, útils per
planificar, optimitzar rutes i prendre decisions.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 http://saladepremsa.racc.es

LA NOVA APP RACC INFOTRANSIT:
La informació que integra més fonts d’informació
 Informació de les carreteres d’Espanya i de la resta d’Europa
 Dades de la DGT, el SCT i d’Ajuntaments
 Dades pròpies de la flota d’assistència del RACC
 Informació d’obres, ports de muntanya i carreteres tallades

Trànsit en temps real i previsions
• Congestions i accidents en temps real
• Previsió del trànsit per a les següents 12 hores
• Nivell de congestió a partir de les velocitats mitges de
circulació
Radars fixos i càmeres
• Tots els radars de velocitat d’Espanya, tant d’àmbit urbà
com en carretera
• Control de pas dels semàfors en vermell
• Més de 1.000 càmeres de trànsit amb imatges de les
principals carreteres i ciutats.
Més de 8.000 gasolineres
• Mostra totes les gasolineres més properes i els seus horaris
• Ubica més de 8.000, amb el preu actualitzat de carburants
disponibles, segons el Ministeri d’Indústria i Comerç
Comunitat d’usuaris
• Permet localitzar, informar i compartir les incidències del
trànsit detectades per altres conductors connectats.
• També permet veure les incidències reportades per altres
usuaris
Trucada d’assistència
• Permet contactar automàticament amb la Central d’Alarmes
del RACC per sol·licitar assistència mecànica i mèdica 24h.
Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 http://saladepremsa.racc.es

EL RACC I LA INFORMACIÓ DEL TRÀNSIT
El RACC ofereix la seva informació del trànsit a través de:




Smartphones: App RACC Infotransit
Internet: http://infotransit.racc.cat/
Butlletins radiofònics: 90 butlletins diaris amb una audiència de més
de 1,3 milions d’oients

Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 http://saladepremsa.racc.es

