NOTA DE PREMSA
El Club incorpora 6 nous cotxes taller impulsats per gas natural comprimit

El RACC amplia la seva flota d’assistència
sostenible amb la incorporació de nous
vehicles propulsats per gas natural
▪ Els nous cotxes taller s’uneixen a altres models sostenibles amb els quals ja
compta el Club, com cotxes, furgonetes i motos taller elèctriques; cotxes
taller híbrids i híbrids endollables, i cotxes taller impulsats per gas natural
comprimit.
▪ En els últims dos anys, el nombre d’assistències mecàniques realitzades amb
flota sostenible s’ha incrementat més d’un 10%.
Barcelona, 22 d’abril de 2021 - El RACC, 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, ha fet un pas més per modernitzar i fer més sostenible la seva flota. El Club
ha incorporat 6 nous cotxes taller impulsats per motors de gas natural comprimit, que
compten amb l’etiqueta ambiental ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT). Amb
l’entrada d’aquests nous vehicles, el RACC, a més de contribuir a la millora de la
qualitat de l’aire, reforça els seus mitjans per atendre les reparacions in situ.
Els nous vehicles s’uneixen a altres models sostenibles amb els quals ja compta el
Club, com cotxes, furgonetes i motos taller elèctriques; cotxes taller híbrids i híbrids
endollables, i cotxes taller impulsats per gas natural comprimit. En els últims dos anys,
els vehicles taller sostenibles han incrementat un 10,4% el nombre d’assistències
realitzades.
En línia amb el compromís del Club a favor d’una mobilitat sostenible, el servei
d’assistència mecànica compta amb el segell de qualitat ISO 14001:2015 de Gestió
Ambiental. Aquest estàndard certifica el sistema de gestió que té l'objectiu de
minimitzar els impactes mediambientals durant la prestació de cada servei
d'assistència, un àmbit en el qual el RACC realitza més d’1.193.000 assistències
anuals.
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L’Assistència mecànica del RACC
El RACC és l’única empresa d’assistència a Espanya amb equip propi de mecànics,
123 professionals especialitzats a donar un servei d’alta qualitat arreu del territori.
Durant l’any 2019, ha prestat més de 760.000 assistències mecàniques amb un índex
de satisfacció que es troba entre els més alts del sector i arriba als 9,27 punts, segons
l’última avaluació realitzada per la consultora independent Stiga.
Sobre el RACC
El Grup d’empreses RACC, amb 1.500 empleats, ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat
per atendre les necessitats de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. Els
seus principals àmbits d’actuació són l’Assistència Mecànica, Mèdica i Personal en Viatge,
Servei d’Agència de Viatges, Servei de Reparacions, Manteniment i Reformes de la Llar i la
Formació de Conductors amb la Xarxa d’autoescoles més important d’Espanya.
El RACC és un reconegut expert en mobilitat i, com a entitat al servei de la societat, 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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