
Vigència

Del 4 de març 2021 
-
Fins el 15 de novembre
2021*

*O fins l'exhauriment de la
partida econòmica assignada.

Ajut per l'adquisició d'un vehicle nou*: 

Elèctric pur o d'autonomia estesa 

Vehicle nou híbrid endollable

*Aquests ajuts en cap cas no poden superar el 35% del valor
del vehicle adquirit.

Programa de promoció del vehicle de mobilitat elèctrica consistent en
subvencions per l'adquisició de vehicles nous (elèctrics, d'autonomia estesa o
híbrid endollable), per desballestar un vehicle associat o no a aquesta compra
i per desballestar un vehicle associat a la compra d’un vehicle nou
energèticament eficient.

Regulació

Edicte del 24-2-2021
pel qual es publica
l’obertura de la
convocatòria per al
programa Engega 2021,
que desenvolupa el
Reglament d’ajuts
econòmics per a la
mobilitat elèctrica,
l’eficiència energètica i
laseguretat del parc
automobilístic.

ENGEGA 2021
A J U D E S  A  L E S  E M P R E S E S  -  A N Y  2 0 2 1

Empresaris individuals i societats de dret andorrà i
entitats sense ànim de lucre establerts a Andorra,
que no tinguin deutes amb l'Administració. 

Beneficiaris

Objecte
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Ajut atorgat per al desballestament d’un vehicle
associat a l’adquisició d’un vehicle nou**:

Elèctric pur, d’autonomia estesa o híbrid
endollable

Gasoil, gasolina o híbrid no endollable,
energèticament eficient

Ajut atorgat per al desballestament d’un vehicle
no associat a l’adquisició d’un vehicle nou

El vehicle nou de mobilitat elèctrica:
La primera matriculació ha de ser a Andorra
en un màxim de 5 mesos des de
l'atorgament de l'ajut. En cas contrari, es pot
revocar l'ajut.
Ha d’estar matriculat a Andorra un mínim de
6 anys, i un mínim d'1 any a nom del
beneficiari de l'ajut. En cas contrari, l'últim
propietari ha de retornar l'ajut.

**Aquest ajut és complementari a l'ajut per la compra d'un
vehicle nou i no s'atorga de forma autònoma. 

Tramitació 

El punt de venda
adherit ha d’omplir,
conjuntament amb el
sol·licitant, el formulari
de sol·licitud:
Vehicle nou:
R2T014.pdf (govern.ad)
Desballestament:
R2T007.pdf (govern.ad)
S'haurà d'adjuntar la
documentació
detallada en l'apartat
"documentació".
El punt de venda
presenta al Servei de
Tràmits la sol·licitud,
signada pel sol·licitant,
i segellada pel punt de
venda. Excepte:
sol·licitud d'ajut pel
desballestament d'un
vehicle no associat a
l'adquisició d'un
vehicle nou, que l'ha de
presentar el sol·licitant.
El Departament
competent en matèria
de Transport proposa
al Govern l'import de
l'ajut. 
Govern aprova o
denega l'atorgament de
l'ajut en un termini
màxim de 2 mesos.
Contra la resolució es
pot interposar recurs
administratiu.

1.

2.

3.

4.

5.

 

Requisits
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https://tramits.govern.ad/tramits/R2T014.pdf
https://tramits.govern.ad/tramits/R2T007.pdf


Contacta'ns

Prat de la Creu, 8
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: +376 80 92 92
Fax: +376 80 92 93
email: ccis@andorra.ad

El vehicle objecte del desballestament:
Ha d’haver estat matriculat a Andorra un
mínim de 15 anys des de fabricació. 
Ha d’estar donat d’alta en el Registre de
Vehicles a nom de la persona sol·licitant
durant un termini mínim de 6 mesos.
Ha d’estar en condicions de circular.
Ha de tenir la ITV en vigor. 
No ha d’estar embargat per cap organisme.

Per l'ajut per al desballestament d'un vehicle
associat a l'adquisició d'un vehicle nou de gasoil,
gasolina o híbrid no endollable, energeticament
eficient, és imprescindible que el vehicle nou
tingui valors d'emissions màximes de diòxid de
carboni (CO2) següents:

Turisme: < o = a 150 g/km.
Camioneta o furgoneta: < o = 200g/km.

Existeix un límit màxim d'ajuts per persona
beneficiària: 3 ajuts per la compra d'un vehicle
de mobilitat elèctrica i 3 ajuts per al
desballestament no associat a l'adquisició d'un
vehicle nou.

Els ajuts del programa són compatibles entre sí i
amb els que puguin establir altres
administracions públiques o entitats privades,
sempre que l'import total no superi el preu del
vehicle adquirit. 

El punt de venda que vulgui participar en el
programa ha de:

Constar en el Registre de Comerç.
Tenir l'activiat comercial de venda de
vehicles.
Adherir-se al programa celebrant un
contracte amb Govern.

ESTEM AQUÍ 

TRUCA'NS 

A tenir en compte

Documentació 

Declaració jurada de no
deute amb
l'Administració.
Fitxa tècnica vehicle, si
escau. 
Factura proforma, si
escau.
Carta groga signada del
vehicle que s'ha de
desballestar, si escau.
Rebut de lliurament de
plaques de matrícula a
l’Automòbil Club
d’Andorra
Retall del xassís on hi
ha gravat el número
d’identificació.
Certificat de
desballestament.

3/3


