NOTA DE PREMSA
El RACC fa més de 25 anys que emet la informació viària per la ràdio

L’aplicació mòbil “RACC Infotransit” ofereix la
informació més completa del trànsit amb dades
de 163.000 quilòmetres de carreteres de l’Estat


L’app permet planificar trajectes fiables fins a 12 hores d’antelació



Disposa de la més gran base de dades, actualitzada i contrastada
per un equip d’experts en mobilitat i seguretat viària

Barcelona, 30 de gener de 2017 .– RACC Infotransit és l’aplicació per a iPhone i
Android que aglutina més i millor informació de les carreteres espanyoles (ofereix
dades de 163.000 quilòmetres dels 166.284 que hi ha a Espanya) i europees en
temps real, i l’única que permet disposar de previsions de trànsit per a les 12
hores següents, una eina molt útil per optimitzar rutes i perquè l’usuari pugui prendre
decisions sobre la seva mobilitat.

L’eina també aposta perquè el disseny estigui al servei de l’usuari maximitzant l’espai
del mapa, donant-li un gran protagonisme i una centralitat respecte la resta de
continguts. D’aquesta manera es millora l’experiència de l’usuari que vol disposar de la
informació de trànsit de manera molt visible, actualitzada al moment i amb la màxima
fiabilitat.
RACC Infotransit inclou:









Informació de l’estat del trànsit de 163.000 quilòmetres de carreteres a
Espanya (a Espanya hi ha 166.284 km de carreteres, segons el Ministeri de
Foment)
Informació en temps real del nivell de congestió (tot Europa)
Previsions del trànsit (tot Europa)
Més de 8.600 gasolineres (situació, preu i horaris, indicant quines tenen
descomptes exclusius)
Tots els radars fixos, incloent els radars de tram (situació i límit de velocitat)
Més de 1.200 càmeres de trànsit
Informació sobre més de 4.700 pàrquings (indicant quins tenen descomptes
exclusius)

Per a més informació:

RACC Premsa saladepremsa.racc.cat 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
Segueix-nos a:

NOTA DE PREMSA
Per al RACC, la informació del trànsit és clau per a la gestió individual i global de la
mobilitat en un entorn on la congestió està augmentant significament. De fet, el RACC va
alertar el setembre passat que la congestió afecta prop de 200.000 persones que
accedeixen diàriament a l’àrea metropolitana de Barcelona. En consonància amb aquest
fet i amb el creixement continuat de l’ús dels smartphones al nostre país, el Club considera
que la telefonia mòbil és l’eina útil per acompanyar i ajudar els usuaris a l’hora de planificar
els seus trajectes diaris.
LA NOVA APP RACC INFOTRANSIT:
La informació que integra més fonts de dades:




Informació de les carreteres d’Espanya i de la resta d’Europa
Dades de la Direcció General de Trànsit, el Servei Català de
Trànsit, Trafikoa del Govern Basc i d’Ajuntaments
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 mitjanes de
circulació

Radars fixos i càmeres




Tots els radars fixos d’Espanya, tant en l’àmbit urbà com en
carretera, incloent els nous radars de trams.
Control de pas dels semàfors en vermell
Més de 1.200 càmeres de trànsit amb imatges de les
principals carreteres i ciutats.

Més de 8.600 gasolineres:




Mostra totes les gasolineres més properes i els seus horaris.
N’ubica més de 8.600, amb el preu actualitzat dels carburants
disponibles, segons el Ministeri d’Indústria i Comerç.
Informa de les estacions de servei amb avantatges per als

Per a més informació:

RACC Premsa saladepremsa.racc.cat 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
Segueix-nos a:

NOTA DE PREMSA
Més de 4.700 pàrquings:



Mostra els pàrquings més propers, amb els seus horaris,
capacitat i tarifes.
Informa dels garatges amb avantatges per als socis.

Comunitat d’usuaris:




Permet localitzar, informar i compartir les incidències del
trànsit detectades per altres conductors connectats, a
través de Whatsapp, Facebook, Twitter i correu
electrònic.
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.

Disseny i usabilitat:




Menús fixes desplegables, permetent major visionat del
mapa de carreteres.
Navegació ràpida i intuïtiva.
No ofereix banners publicitaris, facilitant l’accés directe al
contingut que vol l’usuari.

EL RACC I LA INFORMACIÓ DEL TRÀNSIT:
El RACC ofereix la seva informació del trànsit a través de:
- Smartphones: App RACC Infotransit
- Web: http://infotransit.racc.cat/
- Connexions radiofòniques: Més de 40 cròniques diàries a 18 emissores
diferents.
Per a més informació:

RACC Premsa saladepremsa.racc.cat 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
Segueix-nos a:

