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Decret de modificació del Decret de les condicions de compra de l’energia elèctrica
generada en instal·lacions fotovoltaiques, del 24 d’octubre del 2012

Exposició de motius

El Decret del 24 d’octubre del 2012 aprova les condicions de compra de l’energia
elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaiques i estableix, entre d’altres, les
disposicions administratives i els procediments corresponents per a la seva inscripció a
la secció Registre de Tarifes de Retribució (RTR).

Així mateix, per facilitar als titulars d’aquestes instal·lacions fotovoltaiques la tramitació
administrativa i la inscripció a la secció RTR, es facilita més informació respecte als
procediments corresponents.

També, es defineix el preu de mercat com a tarifa C de les tarifes elèctriques oficials
aplicables a les empreses distribuïdores, perquè totes les empreses subministradores
apliquin la mateixa tarifa.

Als efectes de garantir la seguretat jurídica amb l’objecte de no dificultar el coneixement
i la localització del dret aplicable es publica íntegrament el Decret de les condicions de
compra de l’energia elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaiques, amb les actuals
modificacions integrades, d’acord amb aquestes consideracions, el Govern en la sessió
del 13 de març del 2013, a proposta del ministre d’Economia i Territori

Decreta

Article 1
S’aprova el Decret de modificació del Decret de les condicions de compra de l’energia
elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaiques, que entrarà en vigor l’endemà de la
seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Decret

de modificació del Decret de les condicions de compra de l’energia elèctrica generada
en instal·lacions fotovoltaiques, del 24 d’octubre del 2012

Article 1

Objecte

Aquest Decret estableix les condicions de compra de l’energia elèctrica generada per
instal·lacions fotovoltaiques integrades en edificacions i interconnectades a la xarxa de
baixa tensió amb una potència màxima de 500 kW.

Article 2
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Àmbit d’aplicació

1. Aquest Decret s’aplica únicament a les instal·lacions descrites a l’article 1 i que
obtinguin la seva inscripció al Registre d’Instal·lacions Fotovoltaiques del Govern (RIFV)
i posteriorment a la secció Registre de Tarifa de Retribució (RTR).

2. Les instal·lacions inscrites al RIFV que no ho estiguin a la secció RTR es poden
posar en servei però, el preu de venda de l’energia cedida a l’empresa distribuïdora
correspon a la tarifa C de les tarifes elèctriques oficials aplicables a les empreses
distribuïdores, i no el de les tarifes a què es refereix aquest Decret.

Article 3

Tipologia de les instal·lacions

Les instal·lacions objecte d’aquest Decret es classifiquen en els dos tipus següents:

-1 FV 1: Instal·lacions fotovoltaiques amb potència màxima igual o inferior a 20 kW.
-2 FV 2: Instal·lacions fotovoltaiques amb potència màxima superior a 20 kW.

Article 4

Registre d’Instal·lacions Fotovoltaiques

Es crea, en el ministeri competent en matèria d’energia, el Registre d’Instal·lacions
Fotovoltaiques (RIFV), en el qual s’han d’inscriure totes les instal·lacions fotovoltaiques
connectades a la xarxa elèctrica de distribució.

Aquest Registre tindrà una secció anomenada Registre de Tarifa de Retribució (RTR)
on s’han d’inscriure totes les instal·lacions que obtinguin una quota de potència en
qualsevol de les convocatòries a què es refereix l’article següent per gaudir de les
tarifes de compra de l’energia fotovoltaica.

Les dades inscriptibles al registre són les característiques de la instal·lació, la potència
màxima autoritzada, la tarifa de compra aplicable, la data d’inscripció al RIFV i a la
secció RTR i la data de posada en servei de la instal·lació.

Article 5

Convocatòries d’inscripció a la secció Registre de Tarifes de Retribució

1. Periòdicament, el Govern publica convocatòries per a la inscripció a la secció
Registre de Tarifes de Retribució, per una determinada quota de potència global. Cada
convocatòria ha de fixar la tarifa de compra aplicable a les instal·lacions autoritzades
dins de la quota corresponent, en funció del seu tipus.

2. La tarifa de cada convocatòria s’ha de calcular de manera que permeti la
recuperació de la inversió realitzada en un termini de 20 anys, sempre que les
instal·lacions s’hagin realitzat en zones suficientment irradiades i seguint les regles de
l’ofici del moment.

3. Els interessats poden sol·licitar la inscripció a secció RTR d’acord amb el
procediment previst a l’article següent. Quan el nombre d’instal·lacions per a les quals
s’ha sol·licitat la inscripció esgoti la quota de potència de la convocatòria, el ministeri
competent en matèria d’energia publicarà un avís per informar que s’ha exhaurit la
convocatòria.

4. En una mateixa convocatòria, les persones titulars d’una instal·lació no poden
sol·licitar la inscripció a la secció RTR de més d’una instal·lació per edificació.

5. El Govern pot publicar una nova convocatòria encara que resti quota de potència
disponible d’una convocatòria anterior. A partir de la data d’entrada en vigor de la nova
convocatòria, queda sense efecte la convocatòria anterior.



20/03/13 BOPA

www.bopa.ad/bopa.nsf/34a3bb48745a2c5dc12565830062d86a/c12565610040418ac1257b3200382b61?OpenDocument 3/4

Article 6

Procediment de sol·licitud de la inscripció a la secció RTR

1. A partir de la data de la convocatòria, les persones titulars d’una instal·lació
fotovoltaica inscrita al RIFV, poden sol·licitar la seva inscripció a la secció RTR.

2. El ministeri competent en matèria d’energia examina les sol·licituds per ordre
cronològic d’entrada i en comprova la conformitat amb les disposicions d’aquest Decret
i, si compleixen els requisits, inscriu la instal·lació a la secció RTR. El ministeri
competent en matèria d’energia procedeix així amb les sol·licituds següents fins que
s’hagi cobert completament la quota de potència de la convocatòria.

3. Les sol·licituds que no es puguin atendre perquè la quota s’hagi exhaurit són
desestimades en la convocatòria. Això no obstant, la persona interessada pot tornar a
presentar una nova sol·licitud en la convocatòria següent.

Article 7

Límit d’energia comprada en una instal·lació

L’empresa distribuïdora ha de comprar, a cada instal·lació, la quantitat d’energia que
resulti del producte de la potència màxima de la instal·lació fins a 1.300 hores/any, a la
tarifa de la convocatòria. En el cas que una instal·lació produeixi energia per damunt
d’aquest límit, s’ha d’aplicar a l’excedent la tarifa C de les tarifes elèctriques oficials
aplicables a les empreses distribuïdores.

Article 8

Limitacions de potència autoritzada

Tenint en compte la potència de les instal·lacions inscrites, el Govern pot decretar la
suspensió temporal o definitiva de noves autoritzacions d’instal·lacions sotmeses al
règim econòmic regulat.

Article 9

Durada de l’obligació de compra

El compromís de compra de l’empresa distribuïdora de l’energia produïda per la
instal·lació fotovoltaica al preu de la tarifa establerta per la convocatòria s’estableix per
un període de 20 anys no renovable. Durant aquest període la tarifa aplicada es manté,
amb independència de les noves tarifes que s’apliquin en les convocatòries posteriors.

Article 10

Indexació de les tarifes

Les tarifes establertes en cada convocatòria s’han d’actualitzar anyalment en un
percentatge igual al 25% de l’índex de preus de consum que publica el Govern. La
indexació anyal es fa amb efectes de la data de publicació al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra de la convocatòria a què es troba acollida la instal·lació.

Article 11

Compensació a les empreses distribuïdores

El Govern compensa econòmicament les empreses distribuïdores pel sobrecost generat
per la compra d’energia fotovoltaica, mitjançant l’abonament de la diferència entre el
cost suportat per la compra d’energia d’origen fotovoltaic i el cost que haurien satisfet
per la mateixa quantitat d’energia elèctrica a la tarifa C de les tarifes elèctriques oficials
aplicables a les empreses distribuïdores.
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Aquestes compensacions s’efectuen posteriorment al semestre vençut prèvia
presentació de la factura.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 13 de març del 2013

Antoni Martí Petit

Cap de Govern
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