
 
 

 

                                                       NOTA DE PREMSA     
 

 
 

Per a més informació: 

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

 

 

El RACC continua implantant noves accions per reduir 

el seu impacte en el medi ambient 

 

L’Assistència mecànica, mèdica i personal 

del RACC obté la certificació ISO 14001 de 

Gestió Mediambiental 

 
 El Club ha obtingut el certificat gràcies a la implantació d’un sistema de gestió 

ambiental que inclou accions com ara el tractament més eficient dels residus i la 

renovació de la flota incorporant vehicles de zero emissions. 

Barcelona, 9 de febrer de 2018 – El servei d’Assistència mecànica, mèdica i personal del 

RACC ha obtingut el certificat ISO 14001:2015 de Gestió Mediambiental. Aquest segell certifica 

la implantació d’un sistema de gestió ambiental que té l’objectiu de minimitzar els impactes 

durant la prestació de cada assistència, una àrea en la que el Club realitza 900.000 assistències 

anuals a tot l’Estat. 

Per complir els requisits de la norma ISO 14001:2015, que és la versió més recent, el RACC ha 

posat en funcionament un sistema de gestió que involucra tant al personal intern com als 

col·laboradors, la infraestructura i els recursos que utilitza per prestar els seus serveis.  

Entre altres actuacions, el Club ha fet el càlcul de la seva petjada de carboni i ha quantificat les 

emissions de NOX i partícules que emet la seva flota de vehicles. També ha impulsat la 

renovació de la flota pròpia amb vehicles menys contaminants que compleixen la normativa 

Euro 6, així com la incorporació d’elèctrics i híbrids, als que properament afegirà cotxes de Gas 

Natural Comprimit. Altres mesures en curs són les formacions de conducció eficient per als 

mecànics que fan assistències, la formació i sensibilització als empleats sobre aspectes 

ambientals, i accions per ajudar els proveïdors a desenvolupar polítiques respectuoses amb 

l’entorn. El RACC també ha posat en marxa mesures d’estalvi d’energia, així com una gestió 

més eficient dels residus. 

L’obtenció de la ISO 14001:2015 de Gestió Mediambiental forma part del compromís del RACC 

amb la preservació del medi ambient i la promoció de la mobilitat sostenible i garanteix una 

millor gestió dels recursos. 
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Sobre el RACC 

El Grup d’empreses RACC, amb més de 1.500 empleats, ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per 

atendre les necessitats de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. Els seus principals 

àmbits d’actuació són l’Assistència Mecànica, Mèdica i Personal en Viatge, Servei d’Agència de Viatges, 

Servei de Reparacions, Manteniment i Reformes de la Llar i la Formació de Conductors amb la Xarxa 

d’autoescoles més important d’Espanya. 

Com a entitat al servei de la societat, el RACC promou una nova cultura de la mobilitat més segura i 

respectuosa amb el medi ambient, tenint una gran capacitat de divulgació i influència en aspectes 

relacionats amb la millora de la Seguretat Viària, la reducció dels accidents i les infraestructures.  


