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El RACC entra al negoci de subscripció de bicis i 

patinets elèctrics  
 
 El Club ofereix aquest nou servei a l’àrea metropolitana de Barcelona, que contempla 

diferents modalitats de pagament a partir de 2,10 euros al dia. 
 

 El servei s’integra en CityTrips, l’app de serveis a la mobilitat del RACC que permet 
trobar la millor ruta per desplaçar-se, així com reservar vehicles compartits a través dels 
diferents operadors de sharing a la ciutat. 

 
 D’aquesta manera, el RACC amplia els seus serveis en l’àmbit de la micromobilitat, com 

a part del seu compromís amb la mobilitat segura i sostenible. 
 
 

Barcelona, 21 de juny de 2022 – El RACC ha llançat un nou servei de subscripció de bicicletes 
i patinets elèctrics a l’àrea metropolitana de Barcelona. El Club s’introdueix d’aquesta manera 
en el negoci de la subscripció en l’àmbit de la micromobilitat, fet que reforça el seu compromís 
amb una mobilitat més segura i sostenible, en línia amb la seva transformació en Club de serveis a 
la mobilitat.   

Aquest nou servei es dirigeix a qualsevol persona major de 18 anys, sigui o no sòcia del RACC i 
permet accedir a bicicletes i patinets elèctrics, amb total flexibilitat des de 2,10 euros al dia. El Club 
ofereix diverses tipologies de subscripció segons les necessitats de l’usuari i en totes aquestes 
modalitats el preu inclou l’assegurança de la persona i també de robatori del vehicle, així com servei 
de manteniment.  

CityTrips, tota l’oferta de mobilitat en una sola app 

El RACC integra aquest nou servei de subscripció de vehicles elèctrics en CityTrips, la seva 
plataforma de serveis a la mobilitat, que es pot descarregar de forma gratuïta per a iOS i Android. 
Desenvolupat pel RACC l’any 2018 i totalment gratuït, CityTrips és un agregador de serveis de 
mobilitat que permet descobrir i triar la millor ruta per desplaçar-se combinant diferents 
opcions de transport públic i compartit, així com trobar i reservar les motos, cotxes, bicicletes i 
patinets dels operadors de sharing presents a la ciutat, conèixer els horaris de pas del transport públic 
en temps real i traçar els itineraris més segurs per circular en bicicleta, entre altres funcions. 
D’aquesta manera es fomenta una mobilitat més sostenible, eficient, neta i saludable.  

CityTrips està impulsada per la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) a través del FIA 
Innovation Fund a escala global. És actualment un agregador líder amb més de 40 operadors 
integrats, disponible a 32 ciutats del món i la seva visió és la d’incloure totes les opcions de mobilitat 
en una sola app.  
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El RACC i la micromobilitat 

D’aquesta manera, el RACC amplia la seva activitat en l’àmbit de la micromobilitat, un camp on ja 
oferia solucions adreçades al col·lectiu ciclista i als usuaris de VMP, com ara modalitats 
d’assegurances específiques per a aquests vehicles o els punts d’autoreparació de bicicletes, entre 
d’altres. El Club és també l’impulsor de la comunitat virtual RACC HolaBici i de l’enciclopèdia virtual 
de bicicletes elèctriques Bicipèdia, a més de ser pioner en l’impuls dels cursos de formació 
presencials i pràctics per als usuaris de patinets a casa nostra, així com en la realització d’estudis 
sobre el comportament dels usuaris d’aquests mitjans de transport sostenibles, amb el Baròmetre del 
Ciclista Urbà a Barcelona i el primer estudi sobre el comportament dels usuaris dels VMP a la capital 
catalana. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 425.000 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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