REVISTA
ELI

OPINIÓ

OPINIÓ DE LA
FACTURA DE LA LLUM

LES PUJADES DE LA LLUM
Les pujades del preu de
l'electricitat sempre fan parlar,
però pocs saben explicar-ne les
causes o proposar-ne remeis.
T'explicarem què signifiquen les
pujades de la llum i com evitar
que afectin la teva factura.

A QUINS PAÏSOS S'HA
APUJAT L'ELECTRICITAT?
El preu ha pujat a tot Europa

QUI HA FET PUJAR LA LLUM ?
Les factures de la llum les han
pujat les companyies elèctriques i
l'estat se'n queda una part

Les companyies més importants
són :
-ENDESA
-IBERDROLA
-NATURGY

PER QUÈ S'HAN APUJAT LES
FACTURES DE L'ELECTRICITAT?
En concret, el Banc d'Espanya
estima que un 20% de la pujada
es deu al cost més gran dels
permisos d'emissió de CO2
mentre que un 50% de la pujada
de la factura la provoca
l'encariment del gas al mercat
internacional
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El 30% restant es pot atribuir a
la base imposable d'impostos
més gran i el traspàs a
detallistes, segons la institució
bancària espanyola

QUAN VA COMENÇAR A
PUJAR LA LLUM?
L'electricitat va començar a
pujar a principis de 2019

OPINIÓ SOBRE LA
FACTURA ELÈCTRICA
La nostra opinió és que està
pujant massa el preu de la llum,
de moment s'ha situat gairebé a
300 euros el kWh i es preveu
que per Nadal arribi a 1000
euros. És una pujada molt gran,
que suposa un gran problema
per a tothom, ja que ha passat
d'uns 20 € durant la pandèmia a
300 € en molt poc temps. Els
que produeixen l'electricitat
s'estan forrant, mentre que els
altres gairebé no tenen diners
per
pagar-la.
Si
continua
aquesta evolució dels preus
ningú no se la podrà permetre i
ningú no la podrà fer servir, així
que això és negatiu. Si realment
arriba a 1000 euros serà gairebé
impossible pagar-la.
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