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Per una energia barata,
desnacionalització total del sector

• Més de la meitat de la factura de la llum son impostos.
• La normativa actual dificulta l'entrada de noves

empreses amb preus més baixos.
• Si hi ha polítics en consells d'administració de les

elèctriques: ¿son empreses o ministeris?

Tenir un preu de la llum que puguem pagar, és una 
decisió política: ¡que l'oligarquia deixi de viure a costa 
nostra!
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Empreses com Endesa, Iberdrola o Repsol són, en la 
pràctica, organismes del govern, no empreses 
privades com la fruiteria o el forn, on fas la compra.

Els productes d'alimentació són econòmics perquè hi ha 

molta, moltíssima competència, i qui posa preus massa alts 
sap que no vendrà res. L'energia a Espanya és molt cara 
perquè hi ha mil barreres d'entrada de nous proveïdors 

d'energia barata i neta.

La legislació protegeix a l'oligopoli elèctric, i l'oligopoli 
elèctric protegeix els legisladors (com polítics que es 

“retiren” en Consells d'Administració de les companyies 
elèctriques).

També, més de la meitat del preu de la teva factura 
de la llum son impostos y taxes estatals: Espanya és 
el quart país de la Unió Europea amb més impostos en 
la factura.

La solució no és nacionalitzar encara més el sector 

elèctric, és desnacionalitzarlo completament i així la 
teva energia sigui tan barata com trobes la fruita a la 
fruiteria del teu barri.
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Si em tires, si us plau, que sigui en una paperera, gràcies.
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