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Altres disposicions
Decret
Decret del 25-3-2020 pel qual s’adopten, amb caràcter excepcional, modificacions temporals de les
tarifes elèctriques aprovades pel Decret del 18-12-2019.
L’article 7 de la Llei 5-2016, del 10 de març, que regula l’ens públic Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i
el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor, estableix que les tarifes majoristes de
venda d’energia elèctrica i les tarifes de venda minorista d’energia elèctrica són aprovades per decret del
Govern a proposta de FEDA.
En exercici d’aquesta competència, el Govern ha treballat conjuntament amb FEDA en la preparació d’una
mesura de reducció de les tarifes elèctriques vigents, aprovades pel Decret del 18-12-2019 de modificació
de les tarifes elèctriques, que complementa les que ja s’havien adoptat amb anterioritat. Es tracta d’una
reducció de les tarifes aplicable tant a la potència com a l’energia dels contractes de subministrament de les
empreses i els professionals l’activitat dels quals hagi estat suspesa o limitada pels decrets del 14-3-2020,
pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per a la situació d’emergència causada pel coronavirus
SARS-CoV-2; del 17-3-2020, pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2; del 18-3-2020, pel qual es modifica l’annex 2 del Decret
del 17-3-2020, pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària
causada pel coronavirus SARS-CoV-2, i per les altres disposicions que eventualment dicti el Govern en el
marc de la crisi sanitària causada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.
Així mateix, es fixa un mecanisme per fer compatible aquesta reducció de tarifes minoristes amb l’aplicació
de les tarifes majoristes d’energia elèctrica.
Per aquests motius, el Govern aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article 1. Reducció de tarifes
1. Les empreses o professionals afectats per l’obligació de suspendre o limitar temporalment la seva activitat
decretada pel Govern per raó de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
poden obtenir una reducció de les tarifes elèctriques aplicables als locals on desenvolupen l’activitat, pels
imports i en les condicions que es determinen en aquest Decret.
2. La reducció de tarifa s’aplica tant a la potència com a l’energia, i en els percentatges següents:
a) El 100% en el cas d’empreses o professionals afectats per la suspensió total d’activitat.
b) El 80% en el cas d’empreses o professionals sotmesos a un règim de guàrdia o permanències.
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Article 2. Sol·licitud de reducció de tarifa
Per beneficiar-se de la reducció de tarifa, l’empresa o el professional que s’hi pugui acollir ho ha de sol·licitar
a l’empresa distribuïdora mitjançant el formulari que aquesta última ha de posar a la seva disposició. En tot
cas, ha d’indicar el codi de grup d’activitat, el tipus de reducció a què s’acull, i la data d’inici de les mesures
de suspensió o limitació de l’activitat; ha de declarar sota la seva responsabilitat l’exactitud de les dades
que consten en la sol·licitud, i ha de prestar el seu consentiment exprés perquè l’empresa distribuïdora
pugui sol·licitar i obtenir del Registre de Comerç les dades que consten a la sol·licitud, a fi de verificar-les.
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Article 3. Durada i vigència
La reducció es pot sol·licitar a partir de la data de publicació d’aquest Decret, té efectes des del dia de la
recepció de la sol·licitud, i s’aplica al període comprès entre la data d’efectes i el desè dia natural posterior
a la data en què el Govern aixequi la prohibició o les restriccions d’obertura de l’establiment.
Article 4. Reducció a les empreses distribuïdores
1. El cost que l’aplicació de les reduccions de tarifa que estableix aquest Decret representa per a les empreses distribuïdores serà calculat per FEDA i deduït de la facturació per l’aplicació de les regles següents:
a) La quantitat d’energia (kWh) subministrada amb la reducció del 100% serà deduïda per FEDA al preu
mitjà de compra de l’empresa distribuïdora.
b) La quantitat d’energia (kWh) subministrada amb la reducció del 80% serà deduïda per FEDA al 80% del
preu mitjà de compra de l’empresa distribuïdora.
2. Aquest preu mitjà de compra de l’empresa distribuïdora incorpora tant el preu de l’energia en les diferents
hores en què l’empresa distribuïdora compra, com l’impacte del terme de potència en aquesta energia.
3. Per fer possible aquesta deducció, les empreses distribuïdores han d’adreçar a FEDA una relació de les
reduccions aplicades als seus abonats per raó d’aquest Decret, acompanyada de la justificació documental
suficient.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 25 de març del 2020
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Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
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