
Disposicions
de caràcter general

Correcció

d’errata

Vist que s’ha constatat un error en el
paràgraf cinquè de l’article 12 del Decret
del 12 de novembre del 2008, de modifi-
cació del Reglament regulador de la ins-
pecció tècnica de vehicles, publicat al
BOPA núm. 84, any 20, en data 11 de no-
vembre del 2008, es fa pública la correc-
ció d’errata següent:

On diu

“Es considera negativa la inspecció en
què es constata un defecte molt greu o
més de tres defectes greus.”

Hi ha de dir

“Es considera negativa la inspecció en
què es constata un defecte molt greu o
més de quatre defectes greus.”

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 24 de desembre del
2008

Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

Decret

de modificació de les

tarifes elèctriques

Preàmbul

L’article 10.4 de la Llei de creació de
l’ens Forces Elèctriques d’Andorra, tal
com ha quedat redactat per la Llei de 4
de novembre del 1993, estableix que les
tarifes elèctriques són aprovades per De-
cret del Govern.

En exercici d’aquesta competència el
Govern, en la seva sessió del dia 24 de
desembre del 2008 ha aprovat una modi-
ficació de les tarifes elèctriques vigents a
partir del dia 1 de gener del 2009.

L’increment mitjà de la tarifa és del
4,4%, essent del 0% per als clients do-

mèstics i del 5,4% per als clients
professionals i industrials.

Les tarifes i les condicions d’aplicació
queden estructurades de la forma
següent:

Article 1
Tipus de tarifes aplicables als usuaris

finals de l’energia

Els usuaris es classifiquen en quatre
categories. Hi ha una tarifa aplicable per
a cada categoria.

Tipus d’usuari Tipus de tarifa

Domèstic Blava domèstica
Petits professionals o
industrials (Fins a 20 kW
contractats)

Blava
professional

Professionals o industrials
mitjans (Entre 25 i 250 kW
contractats)

Vermella

Grans industrials
(Potències contractades
superiors a 250 kW)

Verda

Per a les tarifes Blava domèstica i Bla-
va Professional, hi ha dues classes de
contractació simple i una amb discri-
minació horària.

Les dues classes de contractació sim-
ple depenen del grau d’utilització de la
potència contractada i es defineixen de
la manera següent:

Curta utilització per a factors d’utilitza-
ció facturats compresos entre 0 i 700
hores.
Llarga utilització quan el factor d’uti-
lització és superior a les 700 hores.

El factor d’utilització s’obté dividint el
consum anyal facturat (inclosos els
mínims), per la potència contractada.

La contractació amb discriminació
horària és una doble tarifa per a la tarifa
Blava. Hi tenen accés únicament els
usuaris amb potències contractades
iguals o superiors a 8,8 kW en monofàsic
i a 10 kW en trifàsic.

Quan l’usuari final disposi d’aparells
d’acumulació que funcionen en horari
nocturn, podrà notificar en el butlletí
d’instal·lacions elèctriques la potència
nit i la potència dia. Un aparell es consi-
dera d’acumulació si, en situació normal,
la seva capacitat d’acumulació li permet
el funcionament exclusiu en hores de
nit. La potència nit és la potència màxi-
ma simultània de la instal·lació i la po-

tència dia correspon al funcionament
normal de la instal·lació sense els apa-
rells d’acumulació. El valor de la potèn-
cia contractada serà el de la potència dia.

Dins de les tarifes vermella i verda, hi
ha tres classes de contractació simple i
una amb discriminació horària.

Curta utilització per a factors d’utilitza-
ció facturats compresos entre 0 i 700
hores.
Mitjana utilització per a factors entre
701 i 2.000 hores.
Llarga utilització quan el factor d’uti-
lització és superior a les 2.000 hores.

Per a les tarifes vermella i verda l’opció
amb discriminació horària és una tarifa
triple.

L’usuari port elegir lliurement el grau
d’utilització, dins de la categoria de tari-
fes vigents per a la seva potència con-
tractada.

L’opció per una tarifa verda amb dis-
criminació horària està condicionada a la
contractació del subministrament per un
període mínim d’un any, que serà tàcita-
ment renovable per períodes d’un any.
En cas de resolució anticipada del con-
tracte, l’usuari haurà de pagar la pena-
lització prevista a l’article 2.8, excepte en
els casos de successió en el contracte per
un altre titular o de resolució a causa de
la cessació d’activitats, que ha de justifi-
car-se documentalment.

L’empresa distribuïdora ha de facilitar
als seus clients tota la informació ne-
cessària respecte a les tarifes vigents.

Article 2
Conceptes de facturació aplicables als

diferents tipus de tarifes

Les tarifes són binòmiques, incorpo-
ren un terme de potència (T

 

) i un terme
d’energia (T

!

). Per al càlcul del terme de
potència s’ha suposat un cosinus “ ”
igual a 1 per serveis monofàsics i de 0,8
per trifàsics.

2.1 Terme de potència (T
 

):

És una quantitat que es factura men-
sualment per cada kW de potència con-
tractada.

2.2 Terme d’energia (Te):

És el preu a què es factura cada kWh
consumit.
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