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El RACC i Bergé inauguren un dels tallers de 
l’automòbil més grans d’Espanya

El Taller RACC disposa de l’última tecnologia en equipaments per a les 

reparacions i el manteniment del vehicle

El taller té 5.200 m2 i està ubicat a L’Hospitalet de Llobregat

El RACC i Bergé hi han invertit 1,25 milions d’euros

Barcelona, 4 de Juliol del 2012 – Avui el RACC i Bergé, han inaugurat el Taller 
RACC, un dels tallers de l’automòbil més grans d’Espanya. A l’acte han assistit 
l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, el president del RACC, 
Sebastià Salvadó, el director general del RACC, Josep Mateu, i el conseller delegat 
de Bergé Automotive Logistics, Thierry Rocaries.

El TALLER RACC, està situat a una parcel·la industrial de 8.500 m2, al Polígon Gran 
Via Sud (zona de la nova Fira) de L’Hospitalet de Llobregat, una zona de molt  fàcil
accessibilitat. Compta amb més de 5.200 m2, i en breu té la intenció d’oferir servei 
les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Dotat amb l’última tecnologia en 
equipament per a les reparacions de mecànica, xapa/pintura, muntatge de vidres i 
pneumàtics, el nou taller es situa a l’avantguarda del servei a l’automòbil a Espanya.

A més dels serveis habituals de reparació, el taller presta serveis de valor afegit als 
socis del RACC i als clients de RACC Assegurances, com ara vehicles de substitució
sense càrrec, recollida i lliurament a domicili, revisió 20 punts i rentat de cortesia.

Per dur a terme aquest projecte el RACC i BERGÉ han constituït la societat Fleet
Care & Innovation, SL (FCI) i han invertit 1,25 milions €. El nou projecte generarà
uns 35 llocs de treball directes el primer any i uns 60 quan estigui “a ple 
rendiment”. 

BERGÉ, companyia establerta el 1870, és un dels principals grups empresarials 
espanyols. Amb una àmplia projecció internacional està present, entre altres, en 
sectors com el marítim i el portuari, la distribució d’automòbils, la logística, les 
energies renovables i les finances. 

Cal destacar la forta expansió experimentada per Bergé Automoció – empresa filial 
responsable de l’àrea automobilística – essent en l’actualitat el major distribuïdor 
privat d’automòbils de la Península Ibèrica i Amèrica Llatina. Representant un total 
de 26 marques (entre Distribució i Venda Minorista) a 6 països: Espanya, Portugal, 
Xile, Perú, Colòmbia i Argentina. 



Per a més informació:

RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29- 661 23 49 28 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

Pel que fa a les activitats logístiques, indicar que, a Espanya, BERGÉ és el primer 
operador logístic de l’automòbil en termes d’infraestructures dedicades, amb més 
de 2,3 milions de m2 a terminals portuàries i centres logístics d’interior, multimodals 
i dotats de 38.000 m2 de taller (www.bisl.es). A finals de 2011, BERGÉ va llançar a 
Madrid un concepte semblant anomenat PROXIAUTO, amb un punt de recepció
al centre de la ciutat i aprofitant les seves espectaculars instal·lacions de més de 
10.000 m2 de taller a la localitat de Ciempozuelos. (Proxiauto en Google, Yahoo, 
Youtube, etc.). 

El RACC, amb un milió de socis, és l’automòbil club més gran d’Espanya, líder en 
l’àmbit de la mobilitat. El Grup d’empreses RACC ofereix un ampli ventall de 
serveis en el camp de l’assistència personal, mecànica, a la llar i sanitària 
d’urgència, realitzant 1.130.000 serveis cada any. El RACC també desenvolupa la 
seva activitat en el sector de les assegurances, els viatges i la formació de 
conductors. 

El 2008, junt amb la companyia francesa ACM, va crear la seva pròpia companyia, 
RACC Assegurances. La seva activitat es centra en assegurances de béns per a 
particulars com Automòbil, Llar, Defensa Jurídica i Assistència. L’any 2011 
l’activitat asseguradora del RACC va arribar a les 678.000 pòlisses. Amb el Taller 
RACC, fidel a la vocació de servei i esperit assistencial, el RACC aposta per la 
innovació i la qualitat i amplia els serveis que ofereix als seus socis. 


