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El RACC i Factorenergia signen un conveni de 

col·laboració per impulsar l’eficiència energètica 

i les energies renovables  

 
▪ Els socis del RACC tindran accés als serveis verds de subministrament 

energètic de Factorenergia, en condicions especials, i el RACC gestionarà 

els serveis d’assistència relacionats amb el subministrament elèctric a les 

pimes clients de Factorenergia 

 

Barcelona, 4 de setembre de 2018 – Factorenergia, companyia comercialitzadora 

d’energia integral adreçada a empreses i a particulars, i el RACC, entitat que presta 

serveis i assistència personal, mecànica, sanitària urgent i a la llar a més de 10 milions 

de persones, han signat un acord de col·laboració per oferir serveis i avantatges 

relacionats amb l’energia als seus socis i clients. 

D’una banda, a partir d’ara el RACC gestionarà i atendrà les assistències relacionades 

amb el subministrament elèctric de les Petites i Mitjanes Empreses clients de 

Factorenergia, ja siguin oficines, plantes industrials o locals de negoci. El Club aportarà 

la seva àmplia experiència en la prestació d’assistència a la llar i a petites empreses, 

una àrea on actualment el RACC ofereix cobertura a més de 3 milions de clients i 

gestiona més de 550.000 intervencions cada any. Per a això, compta amb una plantilla 

de professionals tècnics altament especialitzats i dos Centres de Servei a Barcelona i a 

Madrid experts en la gestió de sinistres i emergències i dotats de la tecnologia de 

gestió d’operacions més avançada. 

D’altra banda, els socis del RACC podran accedir a descomptes i altres avantatges en 

els productes i serveis de Factorenergia, com ara preus reduïts en la tarifa de 

l’electricitat, accés gratuït a energia 100% d’origen renovable i condicions econòmiques 

especials en la compra de productes per millorar l’eficiència energètica: tramitació, 

instal·lació i finançament de punts de recàrrega de vehicles elèctrics o instal·lacions 

fotovoltaiques per autoconsum. 

El director general del RACC, Xavier Pérez, ha manifestat: “La col·laboració amb 

Factorenergia ens permet créixer en l’àmbit de l’assistència i donar un servei molt 

especialitzat a les pimes quan més ho necessiten, en un àmbit, l’elèctric, altament 

sensible per a molts negocis. Al RACC posarem tota la nostra experiència per oferir els 

alts nivells de qualitat pels que som reconeguts, amb l’objectiu de superar sempre les 

expectatives dels clients”. 
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En paraules del director general de Factorenergia, Emili Rousaud: “Estem molt satisfets 

amb aquest acord de col·laboració amb el RACC, ja que ens permet complementar els 

nostres serveis de subministrament de llum i gas, amb altres molt importants com són 

els serveis d’assistència de la mà d’una empresa capdavantera i molt prestigiosa com 

el RACC”.  

 

Sobre el RACC 

El RACC és una entitat que ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les necessitats 

de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. 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 segura 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 quatre proves puntuables per als campionats del món de Fórmula 1, Moto GP, 

Rallies i Rallycross. 

 

 Sobre Factorenergia                                                                           www.factorenergia.com 

Factorenergia és una comercialitzadora d'energia integral que subministra electricitat i gas 

natural tant a empreses com a famílies, amb atractius preus i amb un servei al client proper, 

eficaç i transparent. La companyia, fundada el 1999 per Emili Rousaud Parés, és la primera 

comercialitzadora d'energia independent nascuda en el mercat liberalitzat a Espanya. 

La companyia, que proporciona actualment electricitat i gas natural a més de 70.000 empreses 

i milers de llars a tot el territori nacional, és des dels seus inicis, una gran impulsora de 

polítiques d'estalvi, d'eficiència energètica i de lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, 

representa més de 3.000 productors d'energies renovables, comercialitza energia renovable 

certificada per la CNMC i treballa activament per impulsar la mobilitat sostenible i l'autoconsum 

elèctric.  

 

Per a més informació sobre Factorenergia: 
 
Arenalia Comunicació 
Mònica Acero · Carolina Ortiz  
Tel: +34 660 201 020 · 615 075 981 · 638 037 727 
macero@arenalia.com · cortiz@arenalia.com 
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