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

  
El Club segueix implementant accions per reduir l’impacte de la seva activitat sobre el medi 

ambient 
 

L’assistència mecànica i personal del RACC renova la 
certificació ISO 14001 de gestió mediambiental  

 El Club ha superat l’auditoria externa gràcies al desenvolupament d’un sistema de 
gestió ambiental que reforça el seu compromís amb la preservació de l’entorn i la 
promoció de la mobilitat sostenible. 

 Entre les noves mesures adoptades, destaca la implementació del programa de 
seguiment de conducció eficient de l’equip propi de mecànics i la reducció de la 
seva petjada de carboni. 

Barcelona, 31 de març de 2022 – El servei d’assistència mecànica i personal del RACC 
ha renovat un any més el Certificat ISO 14001:2015 de gestió mediambiental. Aquest 
estàndard de qualitat certifica la implantació d’un sistema de gestió que té l’objectiu de 
minimitzar l’impacte mediambiental durant la prestació de cada assistència, un àmbit en 
què el Club realitza més d’un milió de serveis anuals. 
 
Per superar l’auditoria externa i complir els requisits de l’ISO 14001:2015, la versió més 
recent del certificat, el RACC ha implantat un sistema de gestió que involucra tant al 
personal intern com als seus col·laboradors, a la infraestructura i als recursos que utilitza 
per prestar els seus serveis. 
 
Entre altres actuacions, el Club ha reduït de forma progressiva la petjada de carboni del 
servei d’assistència en viatge i ha iniciat un programa de seguiment de conducció eficient. 
A més, s’ha començat un procés de contractació d’energia verda renovable per al 100% 
del subministrament elèctric que s’usa en els serveis d’assistència, com a part del 
compromís del Club en la lluita contra el canvi climàtic. Així mateix, en els últims anys, el 
RACC ha ampliat la seva flota d’assistència amb la incorporació de nous vehicles de 
propulsió elèctrica, híbrids i també models propulsats amb gas natural, que redueixen 
considerablement les emissions i la petjada de carboni. 
 
Altres mesures destacades que s’han pres des del Club han estat les formacions en 
conducció eficient per a tots els mecànics de l’àrea d’assistència, així com l’ampliació dels 
indicadors de comportament ambiental a nous àmbits com el rent a car, els taxis i la 
conducció eficient. 
 
La renovació de l’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, que 
garanteix una millor gestió dels recursos. 
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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 més d’1.000.000 assistències l’any i gestiona prop de 
500.000 pòlisses d’assegurances de diferents rams. El RACC promou una nova 
cultura de la mobilitat més segura i respectuosa amb el medi ambient, i té una gran 
capacitat de divulgació i influència en aspectes relacionats amb la millora de la 
seguretat viària, la reducció dels accidents i les infraestructures. 
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