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L’associació Ecoserveis
Som una consultora estratègica i d’innovació especialitzada en energia. Treballem des de
1992 per a acostar l’energia a la societat, promovent un model energètic just i sostenible.
Identifiquem les necessitats energètiques de la societat, aportem solucions i construïm
ponts entre la ciutadania i la tecnologia, el mercat, la recerca i la innovació.
La nostra missió és dissenyar i implementar accions innovadores per promoure una
transformació social basada en l’ús eficient i compartit dels recursos energètics renovables,
que permetin donar resposta a les necessitats del conjunt de la població dins la seva pròpia
diversitat.
La visió d’Ecoserveis és consolidar-se com a referent en cultura energètica i en solucions
energètiques innovadores per al conjunt de la societat.
Pel que fa als aspectes socials de l'energia, Ecoserveis és pionera a Espanya en el treball
contra la pobresa energètica i en l’impuls de la participació ciutadana en la transició
energètica. També hem desenvolupat una metodologia pròpia per a mesures d'eficiència
energètica de baix cost per a les famílies en situació de vulnerabilitat, adoptada per moltes
administracions públiques per afrontar la pobresa energètica. Ecoserveis també és pionera
en la millora de l'ocupabilitat i l'empresa en el sector de l'energia per als aturats de llarga
durada.

Energia amb mirada social
Seguim els principis de l’Economia Social i Solidària: equitat, treball, sostenibilitat
ambiental, cooperació, model econòmic sense afany de lucre i compromís amb
l’entorn.
Estimulem l’excel·lència, la participació i el benestar de les persones treballadores.
fomentant la seva motivació i el desenvolupament del seu talent. Incorporem la
perspectiva de gènere i de diversitat a la nostra activitat.

Què fem?
•

Formem, assessorem i oferim solucions per a professionals, administracions, empreses,
entitats i ciutadania.

•

Dissenyem i proveïm serveis vinculats amb les energies renovables, l’ús eficient de
l’energia i els drets energètics.

•

Implementem accions que mobilitzen i dinamitzen grups socials per tal de promoure
una transformació social basada en l’ús eficient i compartit dels recursos energètics
renovables.

•

Realitzem projectes de recerca i innovació finançats per la Unió Europea dins les seves
convocatòries adreçades a les energies renovables i el medi ambient i treballem en
estreta col·laboració amb entitats i organismes locals, nacionals i europeus.
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Recerca i innovació

Produïm i difonem publicacions
especialitzades, fem estudis de
viabilitat i de rendiment,
desenvolupem i implementem
tecnologies experimentals i executem
proves pilot.
Som especialistes en el foment de les
energies renovables i en millorar
l'eficiència energètica, a més de
desenvolupar solucions d’innovació
social per a què tota la societat pugui
tenir accés a l’energia sostenible.

Consultoria

Ajudem a l’administració pública, a
empreses i a entitats a incorporar
l’energia de forma integral a la seva
organització.
Elaborem informes, estudis de
diagnòstic energètic, anàlisis, plans
estratègics i de models de
finançament. Identifiquem reptes i
solucions en el sector de l'energia.

Formació especialitzada

Dissenyem i impartim formacions
especialitzades sobre energia
adreçades a professionals i a la
ciutadania.
Adaptem les nostres formacions a les
necessitats dels usuaris: oferim
jornades i cursos per a professionals,
tutories en màsters i postgraus, cicles i
seminaris de grau, etc.

Divulgació

Compartim el nostre saber fer amb la
ciutadania, empreses i
administracions públiques amb
l'objectiu que els usuaris rebin
coneixements i consells pràctics per
millorar l'eficiència de la seva llar.
Organitzem jornades, tallers i xerrades
i creem recursos educatius i
campanyes de comunicació, a més
d'oferir assessorament tècnic en
esdeveniments de conscienciació.

Dinamització comunitària

Intervencions energètiques

Implementem accions que mobilitzen i
dinamitzen grups socials per tal de
promoure una transformació social
basada en l’ús eficient i compartit dels
recursos energètics renovables.

Fem adequacions dels contractes de
subministraments segons necessitats.
Instal·lem materials per a millorar
l'aïllament i l'eficiència energètica dels
habitatges, reduint el cost energètic i
augmentant el confort.

Promovem el treball col·laboratiu i la
creació de xarxes i d’iniciatives de
suport mutu.

Basem les nostres intervencions en el
model de l'aprenentatge-servei per tal
de fomentar l'autonomia dels usuaris.
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Les nostres àrees d’actuació 1/3
Autoconsum
•Acompanyem les persones usuàries d'energia a posar en marxa
instal·lacions d'autoconsum que els permetin estalviar diners i allunyar-se
de la tendència alcista dels preus de l'electricitat. Ho fem a través de
cursos i tallers i també col·laborant amb administracions públiques i
empreses privades per a assessorar-les sobre les condicions tècniques i
legals relacionades amb les diferents modalitats de subministrament
d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.

• Elaboració de plans i programes locals, estatals i
europeus de promoció de l'autoproducció
energètica.
• Campanyes d’impuls de l'autoconsum individual i
col·lectiu.

Canvi climàtic
•Davant la necessitat urgent d'actuar per aturar el canvi climàtic, aportem
el nostre òbol fent divulgació sobre els seus efectes, treballant per la
transició energètica (tant en energies renovables com en eficiència
energètica) i creant sinèrgies amb organitzacions locals i internacionals
afins a la causa de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

• Exposicions.
• Tallers per a la ciutadania.
• Formacions per a professionals de diferents àmbits,
incloent-hi periodistes i mitjans de comunicació.

Cultura energètica
•Des d'Ecoserveis realitzem accions amb l'objectiu de transmetre i
consolidar la cultura energètica en el conjunt de la societat. Acostem
l'energia a les persones des del coneixement expert, rigorós i el compromís
social. Entre d'altres actuacions, donem a conèixer les tecnologies
renovables, ensenyem als ciutadans a fer un ús eficient de l'energia,
potenciem l’apoderament en energia i informem sobre els drets
energètics, la normativa que els regula i els mecanismes per a exercir-los.

• Organització o participació com a ponents en
activitats divulgatives de diferents formats.
• Més de 20 edicions dels Fòrums d'Energia
Sostenible, que s'ha convertit en un espai de debat
referent sobre l'energia a la ciutat de Barcelona.

Les nostres àrees d’actuació 2/3
Eficiència energètica
•Promovem l'ús conscient i eficient de l'energia com a estratègia per a reduir
les despeses econòmiques que se'n deriven i protegir el medi ambient. Per
aconseguir aquest objectiu, treballem tant amb la ciutadania com amb
professionals de diferents sectors (Administració pública, fabricants,
instal·ladors, agents socials) i creem sinèrgies amb altres organitzacions.

• Intervencions per a millorar l'eficiència energètica a
llars i empreses.
• Monitorització de llars per a obtenir un coneixement
més profund de l'ús de l'energia.

Energies renovables
•Defensem i treballem per una transició energètica bassada en el canvi del
flux energètic (de fòssil a renovable) però també en un canvi de paradigma
(eficiència) i en els valors socials. Aquesta transformació traspassa els
aspectes purament energètics i connecta amb altres valors socials com
l’ocupació, la lluita contra les desigualtats i la qualitat de vida.

• Estudis tècnics per a promoure l'ús de les energies
renovables, incloent-hi energia fotovoltaica, solar
tèrmica, geotèrmica, biomassa i eòlica.
• Disseny de plans estratègics per a organismes públics
a escala local i provincial.

Estratègies de finançament
•Facilitem el diàleg entre els diferents agents del sector mitjançant
l'organització i participació en esdeveniments, tallers i networking.
Dissenyem eines que els ajudin a posar en marxa els seus projectes i els
oferim informació i assessorament en matèria legal, tècnica i financera.
D'aquesta manera pretenem cobrir la bretxa existent entre el sector
financer i el sector de l'energia sostenible, tant pel que fa a projectes que
requereixen un gran volum de capital com per aquells que busquen
microfinances.

• Codisseny d’Enerintool (projecte Enerinvest), una
innovadora eina que facilita a les persones
emprenedores trobar inversió per als seus projectes i
als inversors, els projectes més adequats per destinar
els seus fons.

Les nostres àrees d’actuació 3/3
Mobilitat sostenible
•La mobilitat urbana representa actualment un 40% del total de les
emissions de CO2. Des d'Ecoserveis treballem per a promoure l'ús
d'alternatives de desplaçament eficients, segures i menys contaminants.
Estimulem la reflexió al voltant d'aquest objectiu, involucrant la
ciutadania, l'administració pública i l'empresa privada per tal d'oferir
respostes i desenvolupar eines que contribueixin al foment de la mobilitat
sostenible.

• XX Fòrum de l'Energia Sostenible 2018 i publicació "La
ciutat que ens mou. Ciutadania i administracions cap
a la mobilitat sostenible".
• Prioritzem la mobilitat sostenible i multimodal.

Pobresa energètica
•A través de diferents serveis i actuacions abordem les causes estructurals
de la pobresa energètica. Part de la nostra feina inclou l'anàlisi periòdica
de bones pràctiques, polítiques i legislació vigents a nivell local,
autonòmic, estatal i internacional per a elaborar recomanacions i
identificar mesures d’acció. Fem divulgació en jornades tècniques, cursos
de formació i tallers específics i proposem solucions a nivell energètic i
social, de consum i de salut adreçades tant a públic tècnic com a
persones en situació de vulnerabilitat i a la ciutadania en general.

• Secretariat del Congrés Català de Pobresa Energètica
(2016 i 2018), amb més de 400 assistents i més de
100 ponents nacionals i internacionals.
• Experts del Dictamen del Comitè Econòmic i Social de
la Unió Europea “Energy poverty in the context of
liberalisation and the economic crisis“.

Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
•Desenvolupem i implantem noves tecnologies que contribueixen a la
consolidació d'un sector energètic més sostenible, just i accessible per a
tothom. Participem en projectes experimentals de disseny i implantació de
noves tecnologies relacionades amb l'ús de l'energia i executem proves
pilot pioneres a escala local, nacional i internacional.

• Disseny i desenvolupament d’apps amb funcions
diverses relacionades amb diferents aspectes de
l'energia. En 2014 vam desenvolupar l'app EcoGator,
amb més de 26.600 usuaris a Europa i 2.200 a
Espanya.

On treballem
La nostra associació dissenya, desenvolupa i participa en projectes d’abast local, estatal i
internacional.
Treballem en estreta col·laboració amb administracions públiques, entitats i empreses de
diferents municipis de Catalunya i l’Estat espanyol.
Formem part de consorcis de projectes finançats a través diferents programes i
convocatòries europees. Tenim una àmplia experiència en projectes de recerca, innovació i
divulgació de la Comissió Europea. Hem participat en programes com:
•

Horizon 2020

•

Erasmus +

•

Intelligent Energy Europe

•

Euroregión Pirenées Mediterranée

•

SAVE

•

ALTENER

•

Comenius

•

FP7

Països d’impacte d’alguns dels projectes en els quals participem directament.
Països amb presència de les xarxes de les quals formem part.
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Alguns dels nostres projectes
Energies renovables

Autoconsum

Geopimed

Formació especialitzada

TESSe2b

ITC Information Technology and
Communications

Estudi del potencial renovable a Palou
Suport - Consultoria per a l'elaboració de
propostes de projectes europeus d'energia
GroundMEd

ECOGator
APP Rehabilita
SMART-UP

Eficiència energètica

Estratègies de finançament

PremiumLight Pro

Enerinvest

Aprenem

COMPOSE2: Diagnòstic participatiu i
disseny de l'Estrategia de finançament de
projectes d'energia sostenible

European Enterprises Climate Cup
Rehabilitació energètica (C-814 C-775 C367)
TESSe2b

Pobresa energètica
ASSIST
PAE
FPG
Congrés Català de Pobresa Energètica

Mobilitat sostenible
Exposició mobilitat sostenible

Cultura energètica
FES
Mèteo-Renovables
Carrega't d'energia
CAF-acció

Canvi climàtic
PlayGreen
EYES
Reforma Passiva-Consciència Activa

Fòrum de l'Energia Sostenible dedicat a la
mobilitat
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Dades de contacte

Responsable de Comunicació
Virginia Mata Marcano
comunicacio@ecoserveis.net

Seu
C/Girona, 25 principal
08010 Barcelona
info@ecoserveis.net
Telèfon: +34 93 459 00 22

Web
www.ecoserveis.net

Xarxes socials
Twitter: @Ecoserveis
Facebook
YouTube
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