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QUÈ ÉS L’ACA ?

·L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) és una entitat sense ànim 
de lucre constituïda com associació esportiva el 25 de maig 
de 1954.

·L’ACA és avui el Club més gran d’Andorra amb mes de 7.343 
socis.



MISSIÓ
·La nostra missió és oferir als nostres socis uns serveis 
àgils eficients i personalitzats.

·La nostra vocació inicial de servei al conductor ens ha 
fet evolucionar fins a convertir-nos avui en una entitat 
moderna de servei a les persones.



VISIÓ
·Volem ser líders a Andorra en la prestació de serveis a les 
persones.
·Volem seguir avançant i desenvolupant solucions 
innovadores pels nostres associats i sobre tot volem estar 
al costat dels nostres socis en qualsevol moment i en 
qualsevol lloc del mon millorant la seva mobilitat i la de la 
seva família.
·Volem ser una entitat de referència en el foment 
d’una mobilitat més segura i eficient.



VALORS
·Els nostres valors de club son:

Integritat 

Solvència 

Innovació 

Qualitat

Proximitat 

·Aquests valors ens guien en tot el que fem i marquen 
la nostra estratègia i creixement.
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1. Que fem en mobilitat ?   



Informe IMACA



2012. Els passos de vianants 



2013. La mobilitat elèctrica 



2014. Punts de concentració 
d’accidents 



2015. Potenciar l’ús de la bicicleta   



2016. Informe en Open Data   
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De associació esportiva a empresa associativa
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De Club a empresa  

De associació esportiva a empresa associativa



Pla Estratègic 
2016-2018

L’Automòbil Club vol fer un salt endavant i definir un
nou model de club. La voluntat és créixer en número
de socis per poder oferir més serveis amb més qualitat
i, d’entre ells, qualsevol dels que pot necessitar el
conductor. Perquè la nostra voluntat és la d’oferir la
millor assistència a la persona.



SOCIS DE l' AUTOMÒBIL CLUB / EVOLUCIÓ INVENTARI  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inventari 6.290 6.128 6.006 5.922 5.826 5.704 5.630 5.609
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L’ESTRATÈGIA DEL PLA        

· Reorientar els recursos del club a l’àrea de negoci

· Crear una estructura pròpia que asseguri el know-how, el 

talent i la innovació del Club

· Crear valor en l’oferta de serveis del club 

· Créixer en nombre de socis 

·Aprofitar el concepte “associació sense ànim de lucre”  i 

els valors de “Club” per competir en el mercat com la millor 

alternativa en la prestació de serveis a l’automobilista i a 

les persones d’Andorra. 



EVOLUCIÓ ALTES I BAIXES  2018 / 2020          

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Plan	2016	 Est.2017	 Est.2018	 Est.2019	 Est.2020	

Bajas	 -343	 -303	 -293	 -253	 -270	 -280	 -238	 -246	 -310	 -383	 -437	 -496	 -554	

Altas	 181	 181	 209	 157	 148	 206	 163	 226	 1000	 1050	 1250	 1400	 1450	
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EVOLUCIÓ  INVENTARI DE SOCIS 2018 / 2020

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	

Inventario	 6.290	 6.128	 6.006	 5.922	 5.826	 5.704	 5.630	 5.609	 6.299	 6.965	 7.778	 8.682	 9.578	
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Canvi de perspectiva     














