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NO ÉS PER LA GUERRA

 Una baixada 
dràstica de 
l’energia i 

combustibles 
és posible

Més de la meitat de la teva factura de la llum i del preu 
de la benzina són impostos i taxes de l’Administració 
pública.

No és veritat que tots els impostos siguin per pagar 
despeses essencials, i el preu de l’energia i els 
combustibles repercuteixin en tot. 

És perfectament posible reduir uns preus que ja eren 
altíssims abans de la guerra.

Si l’oligopoli energètic guanya, 
tú perds. 
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Si tiras este folleto, hazlo en la papelera, muchas gracias.

www.p-lib.eswww.p-lib.es

Si tiras este folleto, hazlo en la papelera, muchas gracias.

• Més de la meitat del preu dels combustibles i de l’energia són 

impostos i taxes estatals: Espanya és el quart país de la Unió 

Europea amb més impostos a la factura de la llum. Els preus de 

l’energia i combustibles repercuteixen en tot, perquè afecten al cost 

de prestació de serveis i al de distribució de béns.

• Els productes d’alimentació són econòmics perquè hi ha molta, 

moltíssima competència, i qui posi preus massa alts sap que no 

vendrà res. 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. Però els seus preus afecten a la 

fruiteria i el forn.

• La legislació protegeix a l’oligopoli energètic, o l’oligopolio 

energètic protegeix als legisladors (com els polítics que es “retiren” 

en consells d’administració de les companyies elèctriques).

• L’energia i el combustible a Espanya ja eren caríssims abans de 

la guerra a Ucraïna. Perquè hi ha mil barreres d’entrada de nous 

proveïdors d’energia econòmica i neta. Perquè hi ha mil impostos i 

taxes que encareixen artificialment el preu.

• La solució no és nacionalitzar encara més el sector de l’energia, és 

desnacionalitzar-lo completament per a que la teva energia sigui 

tan econòmica com la fruiteria del teu barri.
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