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Modificació de les 
tarifes elèctriques per 
a la sostenibilitat del 
sistema energètic
Aplicable a 1 d’abril de 2022

Dimecres, 30 de març de 2022



Context
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Increment de preus i de volatilitat en els mercats 
energètics europeus

Context geopolític
Transició energètica

Dependència del gas com a energia de transició

Despeses d’importació d’electricitat disparades

L’impacte de la importació exposada a preus de mercat 
ha estat inevitable.



Context

© Govern d’Andorra – 2022

El 37% de l’energia elèctrica 
està exposada als preus del 
mercat de França i Espanya.

16%

42%

37%

5%

Origen de l’electricitat consumida

Central hidroelèctrica

Importació tancada

Importació exposada a
preus de mercat

Resta producció
Andorra



Impacte per a Forces Elèctriques d’Andorra
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XIFRA DE NEGOCI
64,5 M€

XIFRA DE NEGOCI
57,7 M€

COMPRA D’ENERGIA
29,2 M€ COMPRA D’ENERGIA

45,1 M€

ALTRES DESPESES
23,9 M€

ALTRES DESPESES
20,7 M€

+11,46 M€ -5,52 M€

PRESSUPOST 2021 TANCAMENT 2021

• Congelació de tarifes.

• Disminució de la demanda prevista.

• Descomptes per ajudes COVID de 3 
M € no contemplats en pressupost.

• Menor producció hidroelèctrica.

• Preus de l’energia molt més elevats.

• Despeses operatives menors a les 
previstes.
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RESULTAT PREVIST A PRESSUPOST PREVISIÓ DE TANCAMENT



Resposta davant la conjuntura
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3 anys de congelació de tarifes

Suport a la societat 
durant la pandèmia

6,1 milions d’euros

Repartits en dos exercicis 

FEDA ha respost a la situació socioeconòmica amb un 

esforç financer. No s’ha repercutit als clients l’increment 

de les despeses produït pel context.

Cal garantir la capacitat d’inversió de FEDA per afrontar amb garanties els reptes futurs.

Dependència importació Increment demanda elèctrica Augment electrificacióNecessitat global reduir CO2

El context actual fa encara més imprescindible l’estalvi i l’eficiència energètica.



Increment de les tarifes
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10%

BLAVA DOMÈSTICA 20% Terme potència

15% Consum Trams 1, 2 i Nit

20% Consum Trams 3 i 4

20% Mínims

TARIFA BONIFICADA 0% Terme potència

0% Terme d’energia

BLAVA PROFESSIONAL 20% Terme potència

15% Terme energia

20% Mínims

VERMELLA 22% Terme potència

22% Terme energia

VERDA 25% Terme potència

25% Terme energia

DISTRIBUÏDORES 26% Terme potència

26% Terme energia
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• Mantenir la 
competitivitat de tarifes 
respecte als països veïns

• Focalitzar l’increment en 
els trams de més 
consum per fomentar 
l’estalvi energètic.

• Reduir l’afectació als trams 
de consum comuns per 
minimitzar l’impacte a les 
famílies del país.

• Protegir els sectors 
més desafavorits.

• Repercutir de manera justa
i transparent els preus de
cost de l’energia elèctrica.

• Menor increment als trams 1 i 2, que són els de consum habitual de les famílies 
del país.

• Major increment a terme de potència i als mínims, que afecten a segones residències.

• Major increment als trams 3 i 4 per fomentar l’estalvi energètic.

• Major increment a les tarifes corresponents a consums superiors.

No s’aplica cap increment a tarifes bonificades.

Enllumenat públic:

- Fi gratuïtat de l’enllumenat públic fins al 2% del consum de la parròquia.

- Pagament del 50% de la tarifa corresponent. 
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Repercussió de l’increment de tarifes a clients

Impacte econòmic en la factura mensual dels clients tipus:

Tipus clients Potència Energia/mes Factura mensual Increment mensual

Domèstic 5,5 KW 250 kWh 31,72 € 5,18 € 

Domèstic amb calefacció 
elèctrica

8,8 KW 800 kWh 85,05 € 13,42 €

Petits professionals
/autònoms

10 KW 1.600 kWh 173,70 € 27,04 €

Professionals mitjans / 
restaurants, botigues...

50 KW 8.300 kWh 909,75 € 200,46 €

Grans consumidors (centres 
comercials

300 KW 50.000 kWh 5.730 € 1.433 €



Competitivitat de les tarifes
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10%

15%
Tot i els increments proposats, les tarifes es mantindran com les més competitives dels països de l’entorn:

Al 2021 les tarifes ja eren molt més competitives a 
Andorra que als països de la Unió Europea

Els increments aplicats el darrer any als 
països veïns estan al voltant del +50%.

PREU DE L’ELECTRICITAT PER ALS CONSUMIDORS DOMÈSTICS AMB UN CONSUM ENTRE 2.500 kWh/any I 5000 kWh/any 

DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 2021: (*dades Eurostats) França Espanya Andorra

Domèstic 
(consum 2500 
kWh/any)

616 € 923 € 339 €

Domèstic amb 
calefacció 
elèctrica 
(consum 5.000 
kWh/any)

1.080 € 1.726 € 714 €

FACTURA TIPUS SEGONS PAÍS, AMB INCREMENT DEL 20% APLICAT A ANDORRA

Les tarifes, tot i l’increment, són més 
competitives respecte als països veïns del 

que ho eren fa un any.




