NOTA DE PREMSA
Sis mesos després del seu llançament, la plataforma amb més oferta de
transport de Barcelona ja té més de 25.000 usuaris

RACC Trips posiciona a Barcelona com a ciutat
europea líder en mobilitat compartida
L’única plataforma amb tot el transport públic i compartit:
Metro, Bus, Tramvia, FGC, Rodalies, Bicing, tots els operadors de
motosharing, carsharing i bikesharing, taxis, VTC i mapa de carrils
bici i aparcaments per a bicicletes públics i privats
▪

Dona accés a més de 15.000 vehicles i equipaments amb informació en temps
real i és l’única que permet comparar totes les opcions per fer un trajecte
segons el seu preu, a més del temps de viatge

▪

Es tracta d’una aplicació pionera a Europa que permet planificar trajectes per
la ciutat i l’àrea metropolitana, i la primera que permet combinar mitjans de
transport públic i compartit.

▪

La plataforma ofereix informació de tot el transport públic, mapa de carrils
bici i aparcaments per a bicicletes, entre altres serveis, i permet accedir als
vehicles de motosharing, carsharing i bikesharing de tots els operadors que
hi ha a la ciutat.

▪

L’usuari també pot demanar un taxi de les flotes Taxi Ecològic i mytaxi o
sol·licitar un vehicle amb conductor (VTC) de les flotes de Cabify i Uber.

Barcelona, 9 d’octubre de 2018 - El RACC presenta RACC Trips, una plataforma
pionera a Europa que ofereix un accés centralitzat, senzill i intuïtiu a tota l’oferta de
transport públic i compartit de Barcelona.
RACC Trips és l’eina més completa i amb més oferta de transport de la ciutat i
posiciona a Barcelona com a ciutat capdavantera en mobilitat compartida i multimodal.
Permet saber la manera més ràpida o econòmica d’arribar a un destí i planificar
trajectes per la ciutat i l’àrea metropolitana amb la possibilitat de combinar transport
públic i motosharing. El seu mapa integra tota la informació del transport públic,
equipaments i serveis per a la mobilitat ciclista, i permet trobar i reservar vehicles
compartits sense sortir de l’app. Tot plegat actualitzat en temps real tenint en compte
els temps d’espera i de recorregut.
Per a més informació:
RACC Premsa saladepremsa.racc.cat 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
Segueix-nos a:
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NOTA DE PREMSA
Sis mesos després del seu llançament, ja compta amb més de 25.000 usuaris a
Barcelona. És l’única que inclou tots els transports públics i operadors de transport
compartit, donant accés a més de 15.000 vehicles.
El desenvolupament de RACC Trips s’emmarca en el procés de transformació del
RACC en un Club de Serveis a la Mobilitat i ha estat possible gràcies a la col·laboració
de les institucions públiques i empreses privades implicades.

Planificador de rutes que combina diferents transports
i compara les opcions per preu i temps de viatge

Sobre l’oferta de transport públic, RACC Trips incorpora, en aquesta versió,
informació en temps real del temps d’espera i la durada dels trajectes de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya i de Rodalies, així com la ubicació de totes les seves
parades, tal i com ja feia amb metro, tramvia i bus. A més, ha ampliat la informació en
temps real dels autobusos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i de Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB).
Pel que fa al transport compartit, RACC Trips ha sumat nous operadors a l’oferta de
motos, cotxes i bicicletes compartides i actualment inclou tots els que operen a la
ciutat. A part de veure la ubicació dels vehicles i reservar-los, ara l’usuari també veu
sobre el mapa les zones de cobertura de cada operador de motosharing, una
funcionalitat que facilita el correcte estacionament del vehicle i l’elecció d’operador
segons el punt d’inici i destinació. A més, quan la destinació es trobi fora de la zona on
es permet aparcar o a prop del seu límit, l’aplicació mostra un avís abans de confirmar
la reserva del vehicle.

Per a més informació:
RACC Premsa saladepremsa.racc.cat 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
Segueix-nos a:
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NOTA DE PREMSA
Per a les bicicletes, el mapa de RACC Trips integra tots els carrils bici i vies ciclables
de la ciutat, ofereix la ruta més segura per fer un desplaçament en bicicleta i també ha
ampliat la informació sobre els aparcaments, de manera que ara inclou totes les
opcions privades i públiques. En aquest sentit, l’app mostra en el mapa els anclatges
públics del carrer en forma de ‘U’ invertida on es pot lligar la bicicleta, així com els
pàrquings privats que disposen d’aparcaments segurs Park Bike, que se sumen als
Vadebike i Bicibox que ja estaven inclosos a la primera versió. La ubicació dels
aparcaments al carrer també es mostra al planificador de rutes, de forma que si l’usuari
opta per desplaçar-se amb un servei de bicicleta compartida, veu quines opcions
d’aparcament tindrà quan arribi a la seva destinació. A més d’aquestes incorporacions,
l’app indica la ubicació i l’estat d’ocupació en temps real de les estacions de Bicing, tant
el convencional com l’elèctric, i la localització dels Punts Bici RACC, les estacions
gratuïtes d’autoreparació de bicicletes.
RACC Trips també permet accedir a taxis i vehicles amb conductor (VTC). El
planificador de rutes mostra l’opció de fer el trajecte amb els serveis de Taxi Ecològic,
mytaxi, Cabify o Uber i accedir als seus serveis.

L’app amb més oferta de transport de Barcelona: tot el transport públic, bicicletes,
vehicles compartits, taxi i vehicles amb conductor

Per a més informació:
RACC Premsa saladepremsa.racc.cat 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
Segueix-nos a:
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NOTA DE PREMSA
Operadors de transport públic i privat disponibles a RACC Trips

RACC Trips es diferencia en:
•

És l’eina més completa i amb més oferta de transport: és l’única que conté
tots els sistemes de transport, públics i privats. A més, dona informació de tots
ells en temps real.

•

És l’única plataforma que permet planificar rutes combinant diferents modes
(motosharing + transport públic).

•

És l’única que permet comparar les diferents opcions de ruta i transport
segons el seu preu, a més del temps de viatge. A més, ho fa en temps real
tenint en compte els temps d’espera i de desplaçament.

•

És l’aplicació més avançada per planificar un itinerari en bicicleta, oferint la
ruta més segura per carrils bici i vies ciclables, sent l’única que indica les
opcions d’aparcament en destí (ubicació dels aparcaments públics al carrer,
Bicibox, Vadebike, etc.).

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

4

NOTA DE PREMSA
RESUM DE LES FUNCIONALITATS DE RACC TRIPS
•

L’app amb més oferta de transport de Barcelona: tots els operadors de motosharing,
bikesharing i carsharing, metro, bus, tramvia, FGC, Rodalies, taxi i vehicles amb conductor.

•

Planificador/comparador de rutes que mostra les opcions per anar d’un punt a un altre de la
ciutat o de l’àrea metropolitana, amb la possibilitat de combinar transport públic i compartit,
que compara els resultats per preu i temps de viatge en temps real.

•

Transport públic (metro, bus, tramvia, FGC i Rodalies):
-

•

Transport compartit (motosharing i carsharing):
-

•

Ubicació dels vehicles disponibles i informació de l’autonomia disponible (en km o
en nivell de bateria), operador, model i matrícula.
Accés als vehicles dels operadors.
Mapa amb la zona de cobertura de cada operador de motosharing.
Alerta en pantalla quan la destinació de l’usuari es trobi fora de la zona de
cobertura de l’operador o a prop del seu límit.

Bicicletes (bikesharing i equipaments):
-

•

Informació i localització de totes les parades.
Informació en temps real sobre el servei, la previsió del temps d’arribada, el temps
de trajecte i les connexions amb altres línies.

Mapa de carrils bici i vies ciclables
Planificador de rutes segures per circular en bicicleta
Ubicació i estat d’ocupació en temps real de les estacions de Bicing convencional i
elèctric.
Ubicació de tots els aparcaments per a bicicletes de la ciutat, tant públics com
privats: anclatges en forma de “U” invertida per lligar la bicicleta al carrer i
aparcaments segurs Vadebike, Bicibox i Park Bike.
Ubicació dels Punts Bici RACC, estacions gratuïtes d’autoreparació de bicicletes.

Taxi i vehicles amb conductor (VTC):
-

Ubicació de les parades de taxi.
Accés als serveis de taxi o vehicle amb conductor.

Per a més informació:
RACC Premsa saladepremsa.racc.cat 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
Segueix-nos a:
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NOTA DE PREMSA
Sobre RACC Trips
RACC Trips és una plataforma mòbil gratuïta, disponible per iOS i Android, que permet al
ciutadà una planificació multimodal dels seus desplaçaments adaptada a les seves necessitats
en cada moment. L’agregador de transports està disponible en català, castellà i anglès i ha
iniciat el seu desplegament a la ciutat de Barcelona, tot i que està present a totes les ciutats
espanyoles que compten amb els serveis dels operadors de mobilitat compartida integrats a
l’aplicació.
Actualment, l’agregador posa a l’abast dels ciutadans informació i localització de més de 15.000
vehicles i equipaments dels operadors de transport només a la ciutat de Barcelona.
RACC Trips ajuda al ciutadà a interactuar amb els diferents proveïdors de serveis de mobilitat
de la ciutat, tant en el moment previ a iniciar el desplaçament com en el moment en el que l’està
realitzant; i actua com a directori de diferents serveis de mobilitat fomentant, popularitzant i
facilitant l’accés i el descobriment per part dels usuaris de noves formes de mobilitat compartida
alternatives a l’ús del vehicle privat.
RACC Trips es pot descarregar gratuïtament a través de:

O accedint a la pàgina web de l’aplicació:

www.racctrips.cat
www.racctrips.es
www.racctrips.com

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