
A enerxía é unha necesidade
é o teu dereito Andalucía

C/ Trajano, 1 - 5ª planta
41002 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 izd. 
33005 Oviedo
Teléfono 985 25 71 99 

Les 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, 333 - 2ª planta, 
despacho 45
26003 Logroño
Teléfono 941 12 58 71

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

Non o dubides, ponte en contacto connosco na Federación.
Estamos á túa disposición nas nosas sedes de:

Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO
Pío Baroja, 6, bajo. 28009 Madrid. Teléfono 91 540 92 02.  
Fax 91 541 04 26
www.pensionistas.ccoo.es 

A imposibilidade por parte dos fogares de facer fronte ao 

pagamento das subministracións enerxéticas (electricidade 

e gas fundamentalmente), así como ter que destinar 

unha porcentaxe desproporcionada dos ingresos a pagalas é 

o que se denomina pobreza enerxética.

Un fenómeno que se está estendendo por toda Europa e que 

afecta de forma singular ao noso país. Aquí, a combinación 

do aumento disparatado dos prezos da enerxía 

doméstica, sobre todo o da electricidade, cun incremento 

do 60 % desde 2007, coa redución dos ingresos das 

familias no mesmo período dun 8,5 % de media, supuxo 

que millóns de persoas se vexan afectadas por este tipo de 

pobreza. 

Mobilízate 
contra a pobreza 
enerxética

A enerxía é unha
necesidade

é o teu dereito

900 102 305
www.pensionistas.ccoo.es 
informacion@fpj.ccoo.es



A pobreza enerxética su-

pón pasar frío no inverno e calor no 

verán e, en moitos casos, habitar vi-

vendas con humidade, amais de non 

dispoñer do mínimo necesario de auga 

quente nin iluminación. Unha situación 

na que se encontran arredor de catro 

millóns de persoas, mentres que os fo-

gares que se ven obrigados a destinar 

unha porcentaxe desproporcionada 

dos seus ingresos a pagar estas sub-

ministracións chega ao 16,6 %, o que 

equivale a sete millóns de persoas. 

Nesta última cifra inclúense eses catro 

millóns de persoas afectadas en maior 

medida por estas situacións.

Isto supón unha mingua grave da ca-

lidade de vida das persoas, ademais 

do seu empobrecemento, ao impedir 

que poidan destinar unha parte mei-

rande dos seus ingresos para cubrir 

outras necesidades básicas e que, 

nos casos máis graves, condénaas 

á exclusión social e prexudica a súa 

saúde, causando mortes prematuras, 

sobre todo de persoas maiores, que 

se calcula que poderían ascender a 

7.200 falecementos evitables se se 

erradicase o problema.

O cobramento do consumo eléctrico 

preséntasenos a través dun recibo de 

tarifa eléctrica na que se factura por 

dous conceptos: por potencia e por 

enerxía consumida. 

Independentemente da facturación de 

potencia e enerxía, aplícanse dous im-

postos na factura: o imposto sobre a 

electricidade e o IVE.

É fundamental revisar a configuración 

de prezos da enerxía, que represen-

ta que toda a enerxía xerada se aboa 

coa referencia da última que entra no 

sistema. Deste xeito, a xeración con 

algunhas tecnoloxías máis baratas se 

aboa ao prezo das máis caras (car-

bón e gas). Isto determina os sobre-

beneficios que obteñen as empresas 

eléctricas.

Nós, pensionistas de CCOO, segui-

remos denunciando conxuntamen-

te coa Confederación Sindical de 

CCOO os continuos incrementos 

das tarifas enerxéticas en España 

que só benefician ás grandes empre-

sas eléctricas e que nos conducen 

a un empobrecemento xeneralizado 

de pensionistas, persoas xubiladas e 

traballadores e traballadoras. 

 

900 102 305

A enerxía é unha necesidade
é o teu dereito

Exixímoslle 

ao Goberno 

que garanta a 

subministración de 

electricidade e gas 

a todos os fogares

Mobilízate contra a
pobreza enerxética


