
El dia 16/09/2021 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 17/2021 amb un paquet de mesures 
destinades a reduir l'import de la factura elèctrica a curt termini.

Reducció Impost sobre l'electricitat:

Totes les factures emeses entre el 16/09/2021 i el 31/12/2021 es veuran beneficiades per una 
reducció de l'impost sobre l'electricitat passant del 5,11269632% al 0,5%.

Aquesta mesura afecta a tots els consumidors tant domèstics com professionals/industrials.

Reducció dels càrrecs del sistema

Tots els consums realitzats entre el 16/09/2021 i el 31/12/2021 tenen una important reducció 
dels càrrecs del sistema.

Els càrrecs del sistema són un dels components fixos que es paguen en el preu final dels termes 
de potència i energia de la factura. Per tant, aquesta mesura redueix directament el preu a 
pagar per aquests dos conceptes de manera considerable.

Aquesta mesura també afecta a tots els consumidors, tant domèstics com 
professionals/industrials.

En les factures aquest descompte vindrà desglossat per separat. És a dir, veuràs en la teva 
factura el mateix preu que venies pagant fins avui i una línia de descompte amb l'import a 
descomptar segons la tarifa contractada.

En el següent quadre pots consultar l'import que es restarà directament dels termes de 
potència i energia segons la tarifa contractada. Recorda que una tarifa domèstica és 2.0TD.
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DESCOMPTE CÀRREGS POTÈNCIA (€/kW any) 

P1

2.0TD -6,921283 -0,445122

-8,600267 -4,303889 -3,126874 -3,126874 -3,126874 -1,433378

-8,927452 -4,467773 -3,246346 -3,246346 -3,246346 -1,487909

-5,242503 -2,624043 -1,906365 -1,906365 -1,906365 -0,873751

-4,197575 -2,100577 -1,526155 -1,526155 -1,526155 -0,699596

-2,053314 -1,027513 -0,746659 -0,746659 -0,746659 -0,342219
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Potència:
 
P1 = 5,000 kW x 16 dies x 0,084035€ kW/dia   6,72€
P1 = 5,000 kW x 16 dies x -0,018963€ kW/dia  -1,52€

P2 = 5,000 kW x 16 dies x 0,003902€ kW/dia   0,31€
P2 = 5,000 kW x 16 dies x -0,001219€ kW/dia  -0,10€
L'import total dels peatges és de 6,93€

Energia:

P1 = 16,00 kWh x 0,267526€ kWh    4,28€
P1 = 16,00 kWh x -0,101607€ kWh   -1,63€
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En factura apareixerà doncs de la següent forma:

Aquestes dues mesures se sumen a les mesures aprovades en el Reial decret 12/2021 i que es 
venien aplicant des del 26/06/21

 • Reducció de l'IVA del 21% al 10% per a subministraments de fins a 10 kW de potència  
             contractada
 • Supressió de l'impost a la generació
Com sempre, estem a la teva disposició davant qualsevol dubte que puguis tenir sobre 
aquestes mesures en els nostres canals habituals:

 • En el nostre telèfon 900 373 417
 • Per correu electrònic a oficines@uenergia.es
 • En la nostra pàgina web uenergia.es/ca/contacte/

Equip U energia

 Informació RDL 
17/2021

DESCOMPTE CÀRREGS ENERGIA (€/kWh) 

P1

2.0TD -0,101607 -0,020321 -0,005080

-0,056643 -0,041940 -0,022657 -0,011328 -0,007262 -0,004532

-0,030800 -0,022815 -0,012320 -0,006160 -0,003948 -0,002464

-0,014451 -0,010704 -0,005781 -0,002890 -0,001853 -0,001156

-0,011846 -0,008775 -0,004738 -0,002370 -0,001519 -0,000947

-0,004500 -0,003333 -0,001800 -0,000900 -0,000577 -0,000360
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