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04. Govern
Edicte del 20-12-2005 pel qual s'aproven les noves tarifes de contractació, de treballs
per administració i de l'execució de treballs d'extensió o modificació de la xarxa de
distribució realitzats per FEDA, aplicables als clients de FEDA.

___________________________________________
Edicte
El Govern, vist l'acord del Consell d'Administració de FEDA del 5 de desembre
del 2005, en la sessió del 20 de desembre del 2005, ha aprovat les noves
tarifes de contractació, de treballs per administració i de l'execució de treballs
d'extensió o modificació de la xarxa de distribució realitzats per FEDA,
aplicables als clients de FEDA.
Aquestes tarifes entraran en vigor a partir de l'1 de gener del 2006.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 20 de desembre del 2005
Albert Pintat Santolària
Cap de Govern
Tarifes de contractació
1. Alta
Segons tipus de tarifa:
euros
Blava domèstica (BD)
55
Blava Professional (BP)
100
Vermella (VR)
330
Verda (VD)
665
2. Modificacions
Segons tipus:
Canvi de domicili o trasllat
Canvi de tensió
Canvi de potència
Canvi de tarifa
Subrogacions
Canvi de grau d'utilització
Combinació d'un trasllat amb altres
modificacions
Combinació de diverses modificacions salvat el
trasllat
3. Lloguer mensual d'aparells
(inclou el seu manteniment)
Segons tipus de tarifa:
Blava domèstica (BD)

euros
55
41
41
41
gratuït
gratuït
55
41

euros
1,30

Blava Professional (BP)
Vermella (VR)
Verda (VD)
Blava domèstica discriminada (BDH)
Blava professional discriminada
(BPH)
Vermella discriminada (VRH)
Verda discriminada (VDH)

1,80
3,00
10,50
1,95
2,50
6,60
21,00

4. Preus de manteniment mensual d'aparells
Segons tipus de tarifa:
euros
Blava domèstica (BD)
0,73
Blava Professional (BP)
0,73
Vermella (VR)
2,42
Verda (VD)
10,25
Blava domèstica discriminada (BDH)
0,75
Blava professional discriminada
0,78
(BPH)
Vermella discriminada (VRH)
3,17
Verda discriminada (VDH)
13,52

5. Revisió d'aparells
Revisió aparells
Devolució de rebuts
Tipus:
Devolució rebut
Restabliment del servei després
d’interrupció per impagament

euros
17

euros
12
24

