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Què es 
Ecoserveis? 

PRESENTACIÓ

Som una consultora estratègica 
i d’innovació especialitzada en 
energia. Treballem des de 1992 
per a acostar l’energia a la socie-
tat, promovent un model energè-
tic just i sostenible. Identifiquem 
les necessitats energètiques de 
la societat, aportem solucions i 
construïm ponts entre la ciutada-
nia i la tecnologia, el mercat, la 
recerca i la innovació.

Consolidar-nos com a refe-
rents en cultura energètica i 
en solucions energètiques 
innovadores per al conjunt 
de la societat.

Què fem? La nostra visió
de futurFormem, assessorem i oferim solucions per a professio-

nals, 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 energè-
tics renovables.

Realitzem projectes finançats per la Unió Europea dins 
les seves convocatòries adreçades a les energies renova-
bles i el medi ambient i treballem en estreta col·labora-
ció amb entitats i organismes locals, nacionals i europeus. 

Ecoserveis està inscrita en el Registre d'Entitats de 
la Generalitat de Catalunya amb el número 13.358.

Continua a la pàgina següent.4



Canals de
comunicació

Visites a la web: 133.774
56.619 [2016]

Entrades publicades al bloc: 11
15 [2016]

Seguidors de Twitter: 2.975
2.515 [2016]

Seguidors de Facebook: 1.322
1.203 [2016]

Impactes en mitjans: 70
70 [2016]

Publicacions: 6
3 [2016]

Quin és el nostre
valor afegit?

Aportem rigor com a experts en energia 
i compromís social com a coneixedors 
del tercer sector. 

Potenciem l’apoderament individual i 
col·lectiu en energia a través de la 
innovació i la transformació social.

Estem especialitzats en el treball local i 
internacional: generem un gran impacte 
a petita i gran escala. 

Treballem en xarxa amb entitats 
de diferents sector per a 
desenvolupar projectes 
innovadors.

Seguim els principis de la Xarxa d’Economia 
Solidària, de la qual formem part: equitat, 
treball, sostenibilitat ambiental, cooperació, 
model econòmic sense afany de lucre i 
compromís amb l’entorn.

Organització
interna

6 socis (4 socis treballadors)

12 persones treballadors no socis
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POBRESA ENERGÈTICA  
A CATALUNYA:  

REPTES I DILEMES

REFLEXIONS AL VOLTANT DEL  
1r CONGRÉS CATALÀ DE POBRESA ENERGÈTICA

Amb la col·laboració de:

Este Proyecto ha recibido financiación del programa de 
investigación e innovación de la Unión Europea, Horizonte 
2020, en virtud del acuerdo de subvención No. 695822. 
El contenido refleja únicamente el punto de vista de los 
autores y la EASME no es responsable del uso que pueda 
hacerse de la información que contenga.

GUÍA PARA LA FINANCIACIÓN
DE PROYECTOS DE ENERGÍA SOSTENIBLE

www.enerinvest.es

Iluminación LED para interiores 
en el sector de servicios 
públicos y privados

Guía práctica: diseño y criterios 
de compra

Guía sobre iluminación exterior LED: diseño y criterios de compra 8

2.1.1.2 Deslumbramiento

-

-

-

-

ambiente muy iluminado, el ojo humano puede detectar 

se  compara este umbral con el del mismo entorno tras 

Diferencia de 
luminosidad

Luminosidad 
de fondo

Luminosidad sin 
deslumbramiento

Luminosidad con 
deslumbramiento

Visible con 
deslumbra-
miento

Visible sin 
deslumbra-
miento

 
Figura 2 Incremento del umbral 

La incomodidad por deslumbramiento, por otro lado, es 

-

La discapacidad por deslumbramiento reduce la capaci-

• La relación entre la iluminancia en el punto de des-

• 

-

-

-

Los tipos de pantallas para la incomodidad por deslum-

Tabla 1

Tipo de 
pantalla

Intensidad luminosa 
Pantallas

G1 50

150 30

G3 100

500 100 10

G5
350 100 10

G6
350 100 0

Tabla 2

Tipo de deslumbramiento

D0

D1

5500

D3

Guía sobre iluminación exterior LED: diseño y criterios de compra 7

2. Calidad, seguridad 

alumbrado vial

2.1 Introducción

-

2.1.1 Criterios de calidad

Los criterios de calidad describen, entre otros, aspectos 
-
-

2.1.1.1 Luminancia

-

-

-

m²

-

-

-
-

La luminancia, calculada en cd/m², representa el bri-

-
²

0,001 y 3 cd/m²

determinado por los contrastes de iluminación y color, 

-

 

 

Flujo 
luminoso

Intensidad 
luminosa

Iluminancia Luminancia

 
Figura 1
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En què ens
hem concentrat
en 2017? 

PROJECTES
I ACTIVITATS

Pobresa energètica
24 projectes /// 20 [2016]

Energies renovables
10 projectes /// 7 [2016]

Eficiència energètica
11 projectes /// 13 [2016]

Quin tipus d’activitats
desenvolupem?

Recerca i innovació 
Ideació, edició i difusió de publicacions 
especialitzades, estudi de viabilitat de 
mesures i de rendiment d’actuacions, 
participació en projectes experimentals 
de desenvolupament i implantació de 
tecnologies, execució de proves pilot. 

Àrees temàtiques: energies renovables, ús 
eficient de l’energia, pobresa energètica, 
il·luminació, finançament.

Consultoria tècnica i social
Disseny de plans estratègics i de models 
de finançament, identificació i acompan-
yament a professionals socials sobre 
pobresa energètica, acompanyament en 
la gestió energètica de veïns i organitza-
cions, diagnòstic energètic i recomana-
cions d’ús i contractació. 

Adreçat a: usuaris vulnerables, comunitats de 
veïns, organitzacions, tècnics, investigadors i 
administracions. 

Formació especialitzada
Jornades i cursos per a professionals, 
tutories en màsters i postgraus, cicles i 
seminaris de grau.

Àrees temàtiques: pobresa energètica, 
energia solar tèrmica, energia solar fotovol-
taica, il·luminació i medi ambient. 

Dinamització comunitària
Dinamització d’una xarxa de voluntaris 
contra la pobresa energètica, impuls 
d’iniciatives de suport mutu. 

Adreçat a: usuaris vulnerables, comunitats de 
veïns, organitzacions. 

Intervencions
Adequació de contractes de subministra-
ments segons necessitats, instal·lació de 
material per a reduir les factures i millorar 
el confort, aprenentatge-servei. 

Adreçat a: usuaris vulnerables, comunitats de 
veïns i organitzacions.

Divulgació
Organització de jornades, coordinació i 
assessorament tècnic d’esdeveniments de 
conscienciació, creació de recursos educa-
tius i campanyes de comunicació; disseny, 
organització i execució de tallers i xerrades. 

Adreçat a: ciutadania, organitzacions, escoles i 
instituts, professionals especialitzats, agents 
socials.
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Anàlisi del potencial d’energies renovables a 
zones rurals
Avaluació del potencial d’energies renovables de l’àrea 
de Palou i estudi d’integració de diferents iniciatives i 
aproximacions per explotar-ne el potencial i desenvolupar 
els models de negoci en la zona.

Edició del llibre del I Congrés Català de Pobresa 
Energètica
Coordinació del llibre col·lectiu “Pobresa Energètica a 
Catalunya: reptes i dilemes”, generat a partir del I Congrés 
Català de Pobresa Energètica.

Intervencions energètiques a diferents municipis 
de les províncies de Barcelona i Girona
Avaluació de l’ús de l’energia i aplicació de mesures de 
baix cost per a millorar el confort tèrmic a l’habitatge i 
disminuir l’import de les factures.

Suport - consultoria en l'elaboració de propos-
tes de projectes europeus d'energia
Consultoria a la Diputació de Barcelona per a l'elaboració 
de propostes per a convocatòries europees sobre energia.

Incidència política
Preparació i publicació d’un document de referència per a 
administracions públiques en matèria de pobresa energèti-
ca: “Mesures de protecció a la persona consumidora  
vulnerable d’energia”.

Formació especialitzada per a professionals dels 
àmbits social, salut, consum i edificació
Cursos sobre rehabilitació energètica, diagnosi i gestió de la 
pobresa energètica, formació d’agents energètics.

Punts d’Assessorament Energètic de Barcelona
Co-coordinació dels Punts d’Assessorament Energètic (PAE) 
de l’Ajuntament de Barcelona.

Continua a la pàgina següent.

Actuacions
destacables 1/3
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Coordinació del programa d’educació energètica: 
Carrega't d'energia
Programació i desenvolupament de tallers sobre eficiència 
energètica, energies renovables i drets d'usuaris d'energia en 
els barris de Barcelona.

Coordinació de programes de voluntariat
Programa de Voluntariat Energètic a Barcelona, projecte corpora-
tiu amb treballadors d'Endesa per actuar contra la pobresa 
energètica. Fuel Poverty Group, grup de voluntaris d’acció contra 
la pobresa energètica a Catalunya, Sevilla i Madrid. 

Gestió energètica, assessorament tarifari a comunitats de veïns, 
entitats i empreses
Assessorament i aplicació de mesures per a la reducció de la despesa energètica a 
llars, edificis residencials i espais d’oficines.

Fòrum de l'Energia Sostenible
Trobada divulgativa sobre estratègies i accions d’estalvi energètic en el sector 
empresarial.

Quadre de docència: Coordinació de cursos a IUSC, UOC, IL3, CEET, 
AGIC i UAB
Sobre diferents temes (il·luminació, gestió energètica, diagnosi de la pobresa energè-
tica) adreçats a estudiants de màster i professionals especialitzats.

Actuacions
destacables 2/3
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Nova
imatge

Actuacions
destacables 3/3

Ecoserveis: 25 anys
de cultura energètica

2017 va ser l’any de celebració dels nostre primer quart de segle. Vam apro-
fitar l’ocasió per a retrobar-nos amb algunes de les persones i entitats que 
ens han acompanyat al llarg de la nostra història. La trobada va ser el marc 
ideal per a la presentació de la nostra nova imatge corporativa. 

L'aniversari de l'associació va servir de marc 
per a la presentació de la nostra nova imatge 
corporativa. 
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Dinamització comunitària

Consultoria tècnica i social

Divulgació

Formació especialitzada

Recerca i innovació

Intervencions

Assessorament a usuaris d’energia

Què hem fet?

XARXA
RELACIONAL

Hem realitzat
projectes amb

Entitats del tercer sector 
locals, estatals i europees

Organismes públics nacionals 
i internacionals

Universitats i instituts de 
recerca

Empreses

Ciutadania en general

Comunitats de veïns 

Personal tècnic i professionals 

Llars vulnerables 

Per a... Adreçats a...

Administracions públiques 

Empreses 

Universitats

Organitzacions del tercer sector 

228 municipis de
Catalunya i Espanya

En...
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ASSIST
Bèlgica
Espanya
Finlàndia
Itàlia
Polònia
Regne Unit

Red EKOEnergy 
Albània
Alemanya
Algèria (*)
Bèlgica
Bielorússia
Bòsnia i Hercegovina (*)
Bulgària
Camerun (*)
Eslovàquia
Espanya
Estònia
Finlàndia
França
Geòrgia (*)
Grècia
Hongria
Índia (*)

Red EKOEnergy 
Irlanda
Islàndia (*)
Itàlia
Kosovo (*)
Letònia
Lituània 
Macedònia (*)
Països Baixos
Portugal
Regne Unit
República Txeca
Romania
Rússia (*)
Taiwan (*)
Turquia (*)
Xipre

Actuacions directes
de projectes europeus

Vincles a través de les xarxes
de les quals formem part

Extracomunitari

PremiumLight Pro
Alemanya
Àustria
Dinamarca
Espanya
Itàlia
Portugal
Regne Unit
República Txeca

Enerinvest
Espanya

MeteoRenovables
Espanya

TESSe2b
Alemanya
Àustria
Espanya
Grècia
Polònia
Portugal
Regne Unit
Xipre 

SmartUp
Espanya
França
Itàlia

SmartUp
Malta
Regne Unit  (*)

Països on hem
actuat en 2017
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http://www.premiumlightpro.es/
http://www.premiumlightpro.es/
http://tesse2b.eu/
http://tesse2b.eu/
https://www.enerinvest.es/ca/
https://www.enerinvest.es/ca/
http://www.ekoenergy.org/
http://www.ekoenergy.org/ca/
https://www.assist2gether.eu/
https://www.assist2gether.eu/
https://www.smartup-project.eu/
https://www.smartup-project.eu/
http://www.meteo-renovables.es
http://www.meteo-renovables.es


Els nostres
comptes

GESTIÓ
ECONÒMICA

Ingressos vs. Despeses 

Comparativa pressupost

Pressupost
2016

Pressupost
2017

420.387 € 484.897 €

62%

38%

2016

53%

47%

2017

per prestació
de serveis

Ajuts i
subvencions

INGRESSOS

50%

50%

2016

62%

38%

2017

personal

altres
despeses*

DESPESES
210.789 € VS 301.176 €

209.597 € VS 183.721 €

Creixement de la plantilla 

Plantilla
2016

Plantilla
2017

17 18

Manteniment local, material, desplaçaments,
comunicació, dietes,professionals externs,...

*

Indicador de % de càrrecs de responsabilitat 
sobre el total de membres de l'organització

dones homes

25%75%

Any anterior: 75% / 25%
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Mantenir i consolidar mesures de 
conciliació laboral per a les persones 
treballadores de l’entitat, com ara 
la flexibilitat de dedicació d’hores a 
l’oficina i a casa per tal de conciliar 
les necessitats presencials a l’oficina 
amb les obligacions personals.

Gestió eficient de la informàtica: criteris de 
compra de materials i ús eficient dels equips.

Així ens desplacem, per prioritat d’ús: a peu, 
en bici, en transport públic, en vehicles elèc-
trics (cotxe, moto i bici), en vehicles de com-
bustió (moto i cotxe). 

Monitoritzem energèticament l’oficina.

Hem fet actuacions de millora de l’eficiència 
energètica, entre les quals destaca la renova-
ció de tot el sistema d’il·luminació de l’oficina 
amb tecnologia LED. 

Subministrament energètic 100% renovable. 

Millorar les xifres 
d’intercanvi de pro-
ductes i serveis amb 
entitats i empreses 
de l’economia social 
i solidària. 

Consolidar la presa de deci-
sions per consens en espais 
de decisió com les reunions 
periòdiques i millorar la fluï-
desa de la informació sobre 
els projectes desenvolupats 
entre els membres de l’equip.

LA NOSTRA
PETJADA
ECOLÒGICA

REPTES PER
A 2018
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3.285
Participants en
activitats divulgatives
2016 —> 1.644 
2017 —> 3.285

43
Projectes
desenvolupats
2016 —> 43
2017 —> 45

14
Grups d'incidència política dels quals formem part
Xarxes i organitzacions a les quals pertanyem
2016 —> 14
2017 —> 14

234
Empreses i entitats
assessorades
2016 —> 32
2017 —> 234

7
Projectes
internacionals
2016 —> 8
2017 —> 7

228
Municipis on
hem actuat
2016 —> 91
2017 —> 228

10.222
Pobresa energètica
Usuaris en situació d'exclusió atesos 
2016 —> 4.994
2017 —> 10.222

804
Energies renovables
Professionals i tècnics formats 
2016 —> 433
2017 —> 804

El nostre vincle amb l'Economia Social i Solidària

2.232
Eficiència energètica
Intervencions en llars 
2016 —> 310
2017 —> 2.232

60
Eficiència energètica
Llars monitoritzades 
2016 —> 60
2017 —> 60

creixent

sense valors previs

decreixent

sense canvis

INDICADORS

2016 —> 10%
2017 —> 9%

Proveïdors procedents de
l'economia social i solidària

2016 —> 14%
2017 —> 5%

Adquisicions de béns i serveis
a proveïdors de l'economia
social i solidària

2016 —> 59%
2017 —> 2%

Vendes de béns i serveis a
l'economia social i solidària
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Associació Ecoserveis

C/ Girona, 25, ppal. _ 08010 Barcelona

+34 934 590 022 · +34 651 306 169 

info@ecoserveis.net

facebook.com/EcoserveisCulturaEnergetica

twitter.com/Ecoserveis

www.ecoserveis.net

El 2017, formem part de: Memòria
2017

https://www.facebook.com/EcoserveisCulturaEnergetica
https://twitter.com/Ecoserveis
http://www.ekoenergy.org/ca/
https://www.enerinvest.es/ca/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca
https://www.cnmc.es/ca
http://coenercat.cat/
https://ec.europa.eu/energy/en
https://www.eurosolar.de/en/
http://www.inforse.org/
http://www.nuevomodeloenergetico.org/
http://entitatsambientals.cat/
http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html
http://xes.cat/
http://xse.cat/
http://www.xvac.cat/

