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El govern espanyol eliminarà un
impost que permetrà la immediata
baixada del rebut de la llum
La factura del consumidor es reduirà entre un 2,5% i un 4%

Imatge de Teresa Ribera al Congrés | Europa Press

El govern espanyol suspendrà l'impost del 7% a la generació elèctrica que permetrà una baixada de
la factura elèctrica dels consumidors en un moment excepcional, segons ha explicat aquest
dimecres la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera. Aquest impost va ser aprovat per
l'anterior executiu del PP, l'any 2011.
Aquesta suspensió de l'impost suposarà una rebaixa de la factura de la llum per al consumidor
domèstic d'entre el 2,5% i el 4%, i al voltat del 5% per al consumidor industrial.
"Aquesta és la mesura més adequada i encertada per enviar un senyal per part del govern i
alleugerir la factura del consumidor, en un moment que no pot ser ell qui carregui amb el pes", ha
dit la ministra.
Ribera ha assenyalat també que es millorarà la cobertura immediata als consumidors més
vulnerables, introduint millores en el bo social elèctric, que ha dit que es complementarà amb un
nou bo de la calefacció perquè pugui assegurar aquest servei el proper hivern a aquests
consumidors.
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L'executiu de Sánchez pretén també que abans de sis mesos es presenti una estratègia contra
la pobresa energètica que permetrà incrementar els límits actuals per tenir dret als descomptes
previstos en el bo social.
Aquestes propostes arriben en un moment en què els preus de l'electricitat es troben immersos
en una espirar alcista, que s'ha incrementat a l'agost i el setembre, i que ha portat aquest mateix
dimecres a marcar un nou màxim en el mercat majorista (75,93 euros per MWh).
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