
Andalucía
Cardenal Bueno Monreal, 58
planta 3ª
41013 Sevilla 
Teléfono 954 50 70 41

Aragón
Pº Constitución, 12
2ª planta 
50008 Zaragoza
Teléfono 976 48 32 28

Asturias
C/ Santa Teresa, 15
1º izquierda
33005 Oviedo
Teléfono 985 25 71 99 

Illes Balears
Francesc de Borja Moll, 3
07003 Palma de Mallorca
Teléfono 971 72 60 60

Islas Canarias
Primero de Mayo, 21
35002 Las Palmas de 
Gran Canaria
Teléfono 928 44 75 37 

Cantabria
Santa Clara, 5
39001 Santander
Teléfono 942 22 77 04

Castilla-La Mancha
C/ Miguel López de 
Legazpi, 32-34
02005 Albacete
Teléfono 967 19 20 84

Castilla y León
Plaza Madrid, 4 - 5ª planta
47001 Valladolid
Teléfono 983 29 16 17

Catalunya
Via Laietana, 16 - 3ª planta 
08003 Barcelona
Teléfono 934 81 27 69

Ceuta
Alcalde Fructuoso 
Miaja, 1 - 2ª pl
51001 Ceuta
Teléfono 956 51 62 43

Euskadi
Uribitarte, 4 - 48001 Bilbao
Teléfono 944 24 34 24
 
Extremadura
Avda. Juan Carlos I, 41
06800 Mérida
Teléfono 924 31 99 61

Galicia
C/ María, 42-44, baixo 
15402 Ferrol
Teléfono 981 36 93 08

Navarra
Avenida Zaragoza, 12
31003 Pamplona
Teléfono 948 24 42 00

La Rioja
C/ Pío XII, 33 - 2ª planta
despacho 45
26003 Logroño
Teléfono 941 24 42 22

Madrid
Lope de Vega, 38
28014 Madrid
Teléfono 915 36 52 87

Melilla
1º de Mayo, 1 - 3º
52006 Melilla
Teléfono 952 67 65 35

Murcia
Corbalán, 4
30002 Murcia
Teléfono 968 35 52 13

País Valencià
Pl. Nàpols i Sicília, 5 
46003 Valencia
Teléfono 963 88 21 10

No ho dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres a la Federació.

Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO
Ramírez de Arellano, 19, 1ª planta. 28043 Madrid. Teléfono 91 757 26 22
www.pensionistas.ccoo.es

La impossibilitat per part de les llars de fer front al pagament dels 
subministraments energètics, “electricitat i gas fonamentalment”, o haver de 
destinar un percentatge desproporcionat dels ingressos per a pagar aquests 
subministraments, és el que es denomina pobresa energètica.

Es tracta d’un fenomen que afecta de manera especial el nostre país per 
la combinació de l’augment disparat dels preus de l’energia, sobretot de 
l’electricitat, amb el manteniment d’una situació de baixos ingressos entre 
amplis sectors de la població. 

La pobresa energètica suposa passar fred a l’hivern i calor a l’estiu, 
o viure en habitatges amb humitat, sense aigua calenta o amb insuficient 
il·luminació. Una situació en la qual es trobaven, el 2019, entre 3,1 i 7,7 milions 
de persones, segons els diferents indicadors de l’Estratègia Nacional contra la 
Pobresa Energètica per al període 2019-2024. 

D’acord amb les últimes dades disponibles, el 2019 un 6,6% de la població 
(3,1 milions de persones) va declarar retards en el pagament de les factures 
de subministraments del seu habitatge, i un 16,7% de les llars (7,7 milions 
de persones) va tenir una despesa desproporcionada en subministraments 
d’energia.

L’energia és una necessitat
És el teu dret



La pobresa energètica… 
suposa una minva de la qualitat de 

vida de les persones, ja que les con-

demna a l’exclusió social, i afecta la 

seva salut, provocant fins i tot morts 

prematures, sobretot en les persones 

grans, que es calcula que podrien as-

cendir a 7.200 defuncions evitables, 

si s’erradiqués el problema.

Segons l’INE, les persones que no 

poden mantenir el seu habitatge amb 

una temperatura adequada a l’hivern 

han passat de 3,5 milions el 2019 a 

5,1 milions el 2020, és a dir, un aug-

ment d’1,6 milions. Malgrat aquestes 

xifres, les persones beneficiàries amb 

el Bo Social no arriben a 1,2 milions.

Encara que el Govern ha posat en 

marxa mesures per a millorar la situa-

ció, la pandèmia del COVID i l’aug-

ment disparat dels preus de l’energia 

en aquests mesos ha agreujat encara 

més aquesta situació.

CCOO exigeix:

• Revisar els criteris d’accés al Bo So-

cial, perquè cobreixi més col·lectius 

en situació de pobresa energètica.

• Simplificar la feina burocràtica i 

facilitar les gestions per a poder 

acollir-se al Bo Social.

• Crear oficines municipals d’asses-

sorament energètic per a orientar 

els consumidors en l’accés al Bo 

Social, i a subvencions per a re-

habilitació energètica dels seus 

habitatges i sobre mesures d’efi-

ciència energètica i de canvis en 

la factura elèctrica.

• Prolongar la prohibició de talls de 

subministrament per impagament 

als consumidors vulnerables.

• Subvenció completa, per als con-

sumidors vulnerables, de mesures 

de rehabilitació energètica dels 

seus habitatges o de sistemes 

d’autoconsum fotovoltaic.

• Reforma del sistema de formació 

de preus del mercat de l’electrici-

tat per a eliminar els sobrebenefi-

cis de les companyies elèctriques.

• Més control públic d’algunes de 

les activitats empresarials en el 

sistema elèctric.

Els pensionistes de CCOO conti-

nuarem denunciant els continus in-

crements de les tarifes d’electricitat 

i gas, que beneficien extraordinària-

ment les grans empreses energè-

tiques, però condueixen a l’empo-

briment d’una part important dels 

pensionistes, jubilats i treballadors.

Exigim al Govern mesures 
per a garantir el subminis-
trament d’electricitat i gas 
a totes les llars.

L’energia és una necessitat
És el teu dret


