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Green NCAP proporciona informació rigorosa i independent als compradors de cotxes i 

incentiva els fabricants a desenvolupar vehicles més nets 

El RACC presenta la plataforma interactiva de 

Green NCAP per avaluar l’impacte 

mediambiental del cicle de vida dels vehicles 

(LCA)  

• L’eina es podrà utilitzar al portal de Green NCAP, i permetrà als consumidors 

comparar els valors del cicle de vida dels vehicles en relació a al seu país, la seva 

combinació energètica i el seu ús. 

• Aquest nou recurs significa un pas endavant cap a la conscienciació mediambiental 

global sobre la relació entre les emissions de CO2 o de gasos d’efecte hivernacle i 

l’energia del cicle de vida necessària per produir cotxes ecològics i sostenibles.  

 

Barcelona, 2 de desembre de 2022 – El RACC ha presentat la nova eina de Green NCAP per 

avaluar el cicle de vida dels vehicles dirigida als consumidors, que permetrà fer-ne una 

comparativa tenint en compte el país, l’ús i la sostenibilitat.  

A partir de la metodologia d’anàlisi de vehicles de Green NCAP, la nova plataforma interactiva* 

permet adaptar els paràmetres de recerca dels vehicles a les seves circumstàncies personals i 

locals com ara el país, la combinació d’energies renovables o el quilometratge anual recorregut. 

Així, es podran comparar fins a tres cotxes i dos països, segons les seves necessitats i condicions.  

Entre els més de 30.000 models que inclou la base de dades de la nova eina, hi ha vehicles 

aprovats per Green NCAP que hi afegeixen encara més rigor a l’hora d’oferir valors de consum de 

combustible i energia més realistes.  

Els resultats que s’obtindran d’aquesta plataforma no només mostraran l’impacte mediambiental 

dels vehicles al llarg del temps, sinó que també permetran identificar els factors a tenir en compte 

per millorar-ne la sostenibilitat.  

Green NCAP ho exemplifica amb dos vehicles: 

- Un cotxe de gasolina familiar utilitza 190MWh d’energia, corresponent a uns 22.000 litres de 

benzina i 550 visites a una gasolinera. Pel que fa al consum, produeix aproximadament 50 

tones d’emissions perjudicials pel clima.  

http://saladepremsa.racc.cat/
mailto:raccmedia@racc.es
https://www.greenncap.com/lca-tool/
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- Un vehicle elèctric de bateria de la mateixa mida que l’exemple anterior oferiria un important 

estalvi de gasos d’efecte hivernacle, però l’impacte real i la demanda d’energia depenen de 

l’electricitat utilitzada. L’eina LCA permet comprovar el nivell ecològic del vehicle en diferents 

països europeus i en mostra els beneficis d’una major quota d’electricitat renovable.  

El director tècnic de Green NCAP, Aleksandar Damyanove, destaca que aquesta nova 

metodologia “mostra als consumidors una imatge clara de com afecta el seu vehicle al clima i les 

quantitats d’energies que utilitzen els cotxes”, i ho veu com un bon complement a l’actual 

classificació per estrelles de Green NCAP.  

Green NCAP, en constant evolució per un mercat de cotxes més net 

El RACC, a través de Green NCAP, avalua periòdicament diferents models d’automòbils per 

determinar les seves emissions i l’eficiència energètica en condicions reals de circulació, 

sotmetent-los a proves més estrictes que les exigides legalment als fabricants. En els seus tres 

anys en funcionament, el programa europeu ha avaluat un total de 77 vehicles. La finalitat de 

Green NCAP és promoure vehicles menys contaminants, més eficients energèticament i que 

suposin un major estalvi de combustible. Per aconseguir-ho, proporciona informació independent 

i rigorosa als usuaris, i incentiva els fabricants perquè desenvolupin automòbils amb la màxima 

eficiència i les mínimes emissions contaminants. 

Green NCAP és una iniciativa internacional impulsada per administracions públiques, universitats 

i clubs de mobilitat. Entre els seus participants es troben el RACC, com a membre de la Federació 

Internacional de l’Automòbil (FIA), i una vintena d’organitzacions i laboratoris independents de 8 

països europeus. Green NCAP està emparat pel Programa Europeu d’Avaluació d’Automòbils 

Nous (Euro NCAP, per les seves sigles en anglès) que gaudeix d’un elevat prestigi i reconeixement 

mundial ja que avalua la seguretat dels vehicles des de fa més de 20 anys. 

*Accés LCA Tool: enllaç. 

 

 

 

 

  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’un milió d’assistències l’any i gestiona més 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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