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A Catalunya, l’afectació serà de 20.300 persones  

El RACC estima que si la vaga d’examinadors de 

trànsit s’allarga, durant el mes de setembre, com a 

mínim 130.000 persones no es podran treure el 

carnet de conduir a Espanya 

 

 
Barcelona, 25 de juliol de 2017 – El RACC, entitat líder de la mobilitat que compta 

amb la xarxa d’autoescoles més gran d’Espanya, amb 85 centres i 12.800 alumnes el 

2016, calcula que si la Dirección General de Tráfico i els examinadors no resolen 

l’actual conflicte laboral i la vaga indefinida dels examinadors no es desconvoca, 

durant el mes de setembre com a mínim 130.000 persones a Espanya i 20.300 a 

Catalunya es veuran privades de poder accedir al permís de conduir (dada estimada i 

calculada en base a tot el sector que està integrat per més 9.000 autoescoles). 

El RACC considera que aquesta situació genera greus perjudicis en els usuaris, molts 

d’ells amb necessitats de mobilitat obligada, que no podran obtenir el permís fins que, 

un cop solucionat el conflicte, es regularitzi el calendari d’exàmens. 

Per al Club, el sistema vigent requereix d’una revisió a fons que augmenti la qualitat de 

la formació, avanci en la implantació d’un sistema de formació contínua i modernitzi el 

procés d’obtenció del permís de conduir per fer-lo més àgil i adequat a les necessitats 

de la societat actual. 

Aquest conflicte està afectant la viabilitat econòmica de més de 9.000 autoescoles que 

donen feina a unes 40.000 persones a tot l’Estat. 
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Sobre el RACC 
El RACC és una entitat que ofereix serveis d’alta qualitat a més d’un milió de persones i a les 
seves famílies. És especialista en la prestació d’assistència personal, familiar, mecànica, 
sanitària urgent i a la llar i té la xarxa d’autoescoles més gran de l’Estat. Per cobrir les seves 
necessitats, l’entitat realitza 900.000 assistències a l’any i gestiona més de 600.000 pòlisses 
d’assegurances de diferents rams. El RACC promou una nova cultura de la mobilitat, més 
àgil, fluida, segura, intel·ligent, assequible i respectuosa amb el medi ambient. En el món del 
motor dóna suport a joves pilots fomentant les habilitats per competir i els valors humans de 
l’esport. Gaudeix d’un reconegut prestigi internacional com a organitzador rigorós de les tres 
proves puntuables per als campionats del món de Fórmula 1, Moto GP i Rallies. 
 


