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50 mesures del RACC per estalviar 

amb el cotxe

� Les tècniques de conducció eficient permeten estalviar fins a un 
20% de combustible

9 d’octubre de 2015 – El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya, amb

gairebé un milió de socis, ha elaborat un Pla d’Estalvi dirigit als usuaris amb
l’objectiu d’ajudar-los a reduir les despeses relacionades amb l’automòbil. El Pla

d’Estalvi consta de 50 consells, ha estat elaborat per experts del RACC en
cadascun dels àmbits del vehicle: el manteniment, l’assegurança, la conducció i la
compra del vehicle. 

La conducció
Canviar alguns hàbits i adoptar tècniques senzilles de conducció econòmica pot
arribar a reduir un 20% el consum del combustible: 

1. Fer un curs de conducció econòmica
2. Conduir amb suavitat i evitar les accelerades

3. Engegar el motor sense prémer l’accelerador, encara que es tracti d’un 
dièsel: n’hi ha prou a esperar uns segons després de girar la clau del 

contacte
4. Utilitzar la primera velocitat només per a sortir i canviar ràpidament a segona
5. Circular amb marxes llargues i a baixes revolucions

6. Preveure les condicions de trànsit i adaptar la velocitat
7. No trepitjar l’accelerador mentre el cotxe està aturat en un semàfor

8. No baixar els pendents amb punt mort
9. En desaccelerar, aixecar el peu de l’accelerador i deixar sempre la marxa 

engranada, sense posar el punt mort amb el cotxe en marxa
10. Utilitzar el climatitzador en lloc d’obrir les finestres si se circula a una certa 

velocitat

11. Apagar el motor si es fan aturades de més d’un minut
12. Si es condueix un cotxe amb diferents opcions de canvi automàtic, escollir el 

mode més econòmic
13. No sobrecarregar el portaequipatge
14. Vigilar l’aerodinàmica i no deixar instal·lats permanentment portaequipatges 

(la vaca), portaesquís, etc.
15. Moderar la temperatura interior

16. Donar prioritat a la seguretat i no al consum, i no córrer riscos
17. Fer un ús racional del vehicle i utilitzar-lo només en trajectes per als quals 

no hi hagi alternativa de transport públic 
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18. Planificar el viatge per evitar fer voltes innecessàriament

19. Buscar l’estació de servei amb el millor preu, o la més propera

El manteniment
El manteniment correcte del vehicle és imprescindible per a reduir el consum de
carburant. A l’hora de fer el manteniment del vehicle, el RACC aconsella: 

20. Comprovar que la pressió dels pneumàtics sigui la correcta

21. Utilitzar pneumàtics ecològics de baixa resistència al rodament
22. Portar la bateria del cotxe en condicions per no generar un consum extra de
combustible

23. Fer les revisions que indica el fabricant fent servir els consumibles, sobretot
d’oli, especificats pel fabricant (amb bona qualitat i viscositat)

24. Controlar i substituir tots els filtres quan toca (sobretot els d’aire)
25. Controlar el consum periòdicament, perquè un increment anòmal pot ser

símptoma d’una avaria greu
26. Portar el climatitzador sempre en bon estat, fer una neteja de l’evaporador
cada 2 anys i mantenir el condensador (junt amb el radiador) net

L’assegurança de cotxe
Tot i que és inevitable i obligatòria, escollir la modalitat d’assegurança més
adequada  a les nostres necessitats ens pot permetre estalviar despeses en el
futur.

27. Assegurar a tot risc si el cotxe té 5 anys o menys

28. Assegurar a tot risc si encara s’està finançant el cotxe
29. Valorar la idea de passar a “tercers” si el vehicle té més de 5 anys

30. No contractar una pòlissa només a “tercers”, incloure com a mínim la garantia
de llunes. D’aquesta manera es tindrà cobertura del Consorci en cas de risc
extraordinari (inundacions, terratrèmols, atemptats, etc...)

31. Incorporar les cobertures de robatori, incendi i llunes a la pòlissa a tercers. 
32. Comparar les cobertures, no tots els productes són iguals

33. Optar per la tarifa plana, que permet el pagament fraccionat
34. Aprofitar els descomptes per contractar altres assegurances (llar, salut...)
35. Llegir la lletra petita per a conèixer a fons les garanties de la pòlissa

contractada: vehicle gratuït en cas de sinistre, cobertura en cas de robatori, o de 
danys per accident amb animals cinegètics (senglars, cérvols), etc.

36. Buscar una protecció jurídica especialitzada: té més cobertures i garanteix
millor la defensa dels interessos de l’usuari

Abans de comprar un cotxe
Per als usuaris que han de canviar de cotxe, ara pot ser un moment excel·lent per

aprofitar les grans ofertes que fan les marques.    

37. Demanar assessorament permet arribar a estalviar fins a 3.600€ en una
mateixa marca, model i versió
38. Abans de decidir-se per un model o un altre, valorar l’ús prioritari que se’n farà
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39. Prescindir de l’equipament opcional, però no dels elements de seguretat (ESC,
coixins de seguretat, etc.)

40. El rènting pot suposar un estalvi del 20% sobre el finançament d’un cotxe en
propietat

41. Abans de decidir-se per un model o un altre, és aconsellable fer una prova de
circulació amb el cotxe que es vulgui comprar, i validar que no hi ha problemes
d’espai per aparcar-lo en cas de disposar de plaça de pàrquing 

42. Escollir el finançament més adequat
43. Comprar un vehicle que consumeixi menys CO2 permet pagar menys taxes

44. Valorar la compra de versions Eco
45. Informar-se del cost de la tramitació de la matrícula, on es poden estalviar fins a

500€
46. La garantia és millor com més llarga sigui: millor tres anys que dos; cinc que
tres, etc. 

47. Calcular les despeses derivades del manteniment, consum, etc. a l’hora
d’escollir un vehicle o un altre

48. Informar-se de l’oferta de vehicles quilòmetre zero
49. Aprofitar les ofertes de les últimes unitats de models que estan a punt de ser
renovats

50. Valorar l’oferta de vehicles seminous amb garantia.


