
 

 

 

RESOLUCIÓ: AJUT PER ALS JOVES PER FER FRONT A LA PUJADA DE LA FACTURA DE 
LA LLUM 

En el darrer any, els preus de l’electricitat han patit fortes pujades que han repercutit en la 

capacitat adquisitiva dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. 

El preu de l’electricitat ha augmentat de 71,5 €/MWh l’abril de 2021, a 191,7 €/MWh l’abril de 

2022. Aquest augment és a causa d’un augment de la demanda energètica sobtat, promogut per 

la recuperació de l’activitat econòmica després de la pandèmia. A més, la guerra a Ucraïna ha 

significat un motiu més d’augment global dels preus de l’energia.  

Aquests augments en la factura de la llum suposen una dificultat afegida per moltes persones 

per a arribar a final de mes, sobretot per aquelles que ja tenien dificultats econòmiques 

agreujades durant la crisi provocada per la pandèmia. 

Els preus de l’electricitat posen en risc la recuperació econòmica, evident a les Illes Balears amb 

unes dades d’ocupació històriques. Especialment, hi ha un col·lectiu molt vulnerable a aquest 

augment de la factura de la llum: els i les joves emancipats. 

Els i les joves de les Illes Balears que han aconseguit emancipar-se són més vulnerables a 

pujades de preus com en la factura de la llum perquè solen tenir salaris més baixos, contractes 

menys estables i lloguers d’habitatge elevats. Un augment dels pagaments mensuals, com és 

l’electricitat, pot arribar a posar en risc la seva emancipació i empènyer-los a tornar a viure a casa 

dels seus familiars. 

 

Per tot això, el Consell Polític del PSIB-PSOE: 

1) Manifesta el seu suport a la “solució ibèrica” acordada al si de la Unió Europea a proposta dels 

governs d’Espanya i Portugal i que ha de servir per a abaratir de forma efectiva i immediata els 

preus de l’electricitat. 

 

 

 



 

 

 

2) Constata la vulnerabilitat que pateixen bona part dels i les joves provocada per les 

conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia de la COVID-19 i de la guerra a Ucraïna, i 

acorda alleugerar les conseqüències de l’augment del preu de l’electricitat a través de l’impuls de 

mesures per a menors de 30 anys residents a les Illes Balears que visquin independitzats en un 

habitatge propi, de lloguer o de propietat, prioritzant aquelles persones amb els sous més baixos 

o que estiguin en situació d’atur i/o que tenguin infants a càrrec seu, especialment per les famílies 

monoparentals.  


