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El RACC i Cooltra oferiran nous serveis de 

mobilitat a empreses i particulars 

 
▪ Les dues entitats col·laboraran en els camps de la formació, la mobilitat 

compartida i la venda de vehicles. 

▪ Amb aquesta iniciativa el RACC amplia els seus acords amb empreses 

líders en l’àmbit de la mobilitat compartida i elèctrica. 

 

Barcelona, 8 de novembre de 2018 - El RACC i Cooltra col·laboraran per oferir nous 

serveis de mobilitat als seus socis i clients, tant si es tracta d’empreses com de 

particulars. Inicialment, treballaran en els camps de la formació, la venda de vehicles i 

la mobilitat compartida en el marc d’un acord global que estudien ampliar a altres 

àmbits. 

El RACC, que està transformant-se en un Club de Serveis a la Mobilitat, aportarà la 

seva experiència en la prestació de serveis d’alta qualitat. Com a part de l’acord, el 

RACC realitzarà cursos específics de mobilitat elèctrica per a les empreses clients de 

Cooltra. Amb aquest servei de formació personalitzada, la companyia de lloguer de 

motos posarà a l’abast dels seus clients corporatius facilitats per millorar les habilitats 

en moto i per reforçar els conceptes de seguretat viària, dos elements clau en la 

conducció. El RACC aporta una àmplia trajectòria en la formació de conductors, amb 

més de 60 anys d’experiència i 17.000 alumnes cada any, i un profund coneixement de 

l’ensenyament amb vehicles elèctrics, un àmbit en què va ser pioner a tot l’Estat. 

En l’àmbit de la mobilitat compartida, l’acord també contempla l’ampliació de la 

presència de eCooltra -el servei de motosharing de Cooltra- a l’aplicació RACC Trips 

per donar un servei més àgil i còmode als usuaris, de manera que podran completar la 

reserva de la moto sense sortir de l’app. RACC Trips és el primer agregador de serveis 

de mobilitat urbana que integra tota l’oferta de transport compartit i públic de la ciutat de 

Barcelona en una sola aplicació. Permet accedir des d’un mateix mapa a tots els 

serveis compartits de bici, moto i cotxe, i connecta en temps real amb tot el transport 

públic. 

Finalment, gràcies al conveni, els socis i clients del RACC també podran accedir a 

condicions especials en el rènting i la compra de motos d’ocasió de Cooltra, a través 

del Servei de Venda de Vehicles del RACC. 
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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. 

Sobre Cooltra 

Cooltra és una companyia nascuda el 2006 a Barcelona amb l’objectiu d’oferir servei de 

mobilitat sostenible sobre dues rodes, tant a turistes com a residents. En pocs anys Cooltra ha 

viscut una important expansió, passant de llogar 50 motos en una única oficina a Barcelona, a 

comptar amb una flota de més de 15.000 motos (5.000 elèctriques), més de 100 punts de 

lloguer al sud d’Europa i una plantilla que supera els 500 empleats. Al lloguer de motos a curt i 

llarg termini se li sumen actualment serveis com el lloguer a empreses, gestió de flotes o 

esdeveniments. A més, el grup Cooltra és l’impulsor de eCooltra, el primer motosharing elèctric 

a nivell europeu, amb presència a 5 ciutats, i de ecoScooting, servei de delivery B2B a dues 

rodes 100% impulsat per energia neta. Per a més informació, si us plau visita: www.cooltra.com  
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