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NOVETATS FISCALS A LA FACTURA D'ELECTRICITAT A PARTIR 26 DE JUNY DE 2021 

Des de Catgas Energia informem els nostres clients sobre el Reial decret llei 12/2021, de 24 de juny, pel qual 

s'adopten mesures urgents en l'àmbit de la fiscalitat energètica i en matèria de generació d'energia. 

En concret, les mesures acordades entre els Ministeris per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i Hisenda 

per a contenir l'impacte en el rebut de la tensió alcista en el mercat majorista de l'electricitat impliquen reduir l'IVA 

de la llum de l'actual 21% fins al 10%, i a la suspensió temporal de l'impost del 7% que grava la producció 

d'electricitat. 

 

Tipus impositiu aplicable de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a lliuraments d'energia elèctrica. 

Amb efectes des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei i vigència fins al 31 de desembre de 2021, s'aplicarà 

el tipus del 10% de l'Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries 

d'energia elèctrica efectuades a favor de: 

a) Titulars de contractes de subministrament d'electricitat, la potència contractada del qual fins a 10 quilowatts 

(kw), sempre que el preu mitjà aritmètic del mercat diari (OMIE) de l'últim mes natural anterior al mes de l'últim 

dia del període de facturació hagi superat els 45 euros per megavat hora (MWh). Per exemple, si una factura 

engloba lectures fins al 15 de JULIOL, s'haurà de veure com ha quedat la mitjana de OMIE de JUNY, i si aquesta 

és superior a 45 €/MWh s'aplicarà la reducció de l'IVA, independentment de la data d'inici de la factura. 

b) Titulars de contractes de subministrament d'electricitat que siguin perceptors del bo social d'electricitat i tinguin 

reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social, de conformitat amb el que 

s'estableix en el Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el 

bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica. 

 

Podrà consultar tota aquesta informació, de manera més àmplia, en el següent enllaç: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-10584-consolidado.pdf 
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