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Decret
Decret del 27-3-2020 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 va aprovar el 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, i que consisteixen, essencialment, en reduccions del 100% o del 80% de les tarifes elèctriques a les 
empreses i professionals que es trobin afectats per les mesures excepcionals adoptades pel Govern per 
la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2.

Des de la publicació d’aquell Decret, el Govern ha continuat estudiant conjuntament amb FEDA la possi-
bilitat d’ampliar les mesures de reducció de tarifes a d’altres empreses i professionals que hagin cessat la 
seva activitat per raó de la situació excepcional ocasionada per la crisi sanitària, així com els mecanismes 
que permetin verificar la realitat de les declaracions presentades, mecanismes que han de ser estrictes.

Per aquests motius, el Govern, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, en la 
sessió del dia 27 de març del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Reducció de tarifes
1. Els contractes de subministrament dels establiments en què es desenvolupi una activitat comercial, 
industrial o professional poden gaudir d’una reducció de les tarifes elèctriques, pels imports i en les con-
dicions que es determinen en aquest Decret.

2. La reducció de tarifa s’aplica tant al terme de potència com al terme d’energia, i en els percentatges 
següents:

a) El 100% en el cas d’empreses o professionals afectats per l’obligació de suspendre temporalment l’ac-
tivitat o que, sense estar afectats per aquesta obligació, hagin suspès efectivament i totalment l’activitat.

b) El 80% en el cas d’empreses o professionals sotmesos a un règim de guàrdia o permanències.

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, o, si escau, la data en què s’ha produït la suspensió de la seva activitat, 
i l’ha d’acompanyar de la declaració responsable a què es refereix l’article 5.

Article 3. Durada i vigència
1. La reducció es pot sol·licitar a partir de la data de publicació d’aquest Decret, i s’aplica al període comprès 
entre el dia de la recepció de la sol·licitud i el dia natural següent a la data en què el Govern declari la fi de 
la situació de crisi sanitària, incrementat en el nombre de dies compresos entre el 14 de març d’enguany 
i el dia de recepció de la sol·licitud, inclòs.

Altres disposicions
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2. Per excepció al que estableix l’apartat precedent, quan es tracta d’empreses que desenvolupen una 
activitat estacional, la reducció s’aplica al període comprès entre el dia de la recepció de la sol·licitud i el 
dia de tancament previst de l’activitat, incrementat en el nombre de dies compresos entre el 14 de març 
d’enguany i el dia de recepció de la sol·licitud, inclòs. Es considera que duen a terme una activitat estacional 
les empreses que tanquen temporalment al final de la temporada d’hivern.

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 em-
preses distribuïdores serà calculat per FEDA i deduït de la facturació per 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. 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.

Article 5. Verificació i control
Amb la finalitat de poder fer les comprovacions necessàries, les sol·licituds per acollir-se a la reducció de 
tarifes han d’anar acompanyades d’una declaració responsable en què la persona interessada declari sota 
el seu honor que totes les dades consignades són exactes, així com el compromís de lliurar a FEDA i a 
l’Administració general tots els documents que li siguin requerits per comprovar-ho, fins i tot els relatius 
als moviments en els comptes bancaris. Així mateix, ha d’autoritzar expressament FEDA i l’Administració 
general a utilitzar amb aquesta finalitat totes les dades que es trobin en el seu poder, siguin tributàries, 
registrals o altres.

Disposició addicional
Les sol·licituds de reducció de tarifes presentades, d’acord amb el 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, es regeixen pel que estableix el Decret esmentat.

Disposició derogatòria
Aquest Decret deroga el 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.

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, 27 de març del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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