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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

som referents
en cultura energètica

https://twitter.com/Ecoserveis
https://www.facebook.com/EcoserveisCulturaEnergetica


Què es 
Ecoserveis? 

PRESENTACIÓ I

Som una associació sense ànim 
de lucre que treballa des de 
1992 per a acostar l’energia a la 
societat. Promovem un model 
energètic just i sostenible, iden-
tificant les necessitats energè-
tiques de la societat, aportant 
solucions i construint ponts 
entre la societat i la tecnologia, 
la recerca i la innovació. 

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

Continua a la pàgina següent.

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

nals, administracions, empreses i entitats.

Treballem dins dels àmbits de les energies renovables, 
l’ús eficient de l’energia, els drets energètics, el canvi 
climàtic i la protecció del medi ambient en general.

Implementem projectes que  mobilitzen i dinamitzen 
grups socials per tal de divulgar els avantatges de l’ús 
eficient de l’energia i promoure les energies renovables. 

Realitzem projectes finançats per la Unió Europea 
que ens permeten innovar en l'àmbit de l'energia i la 
societat, i treballem en estreta colaboració amb enti-
tats i organismes locals, nacionals i europeus. 
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Canals de
comunicació

Visites a la web: 56.619

Entrades publicades al bloc: 15

Seguidors de Twitter: 2.515

Seguidors de Facebook: 1.203

Impactes en mitjans: 70

Publicacions: 3

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. 

Complementem els nostres àmbits 
d’actuació treballant amb entitats de 
diferents sectors per 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.

PRESENTACIÓ II

Organització
interna

6 socis (4 socis treballadors)

10 treballadors no socis

3 persones en pràctiques
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En què ens
hem concentrat
en 2016? 

PROJECTES
I ACTIVITATS I

Pobresa energètica
20 projectes

Energies renovables
7 projectes

Eficiència energètica
13 projectes

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, par-
ticipació en projectes R+D+I 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 finança-
ment, identificació i acompanyament a 
professionals socials en pobresa energè-
tica, acompanyament en la gestió ener-
gètica de veïns i organitzacions, diagnòs-
tic energètic i recomanacions d’ús i 
contractació. 

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

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 reduir les factures i millorar 
el confort, aprenentatge-servei. 

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

Continua a la pàgina següent.

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 fotovoltai-
ca, il·luminació i medi ambient. 

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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1r Congrés Català de Pobresa energètica
www.congrespobresaenergetica.cat

Espai de debat i reflexió entorn de la lluita contra la 
vulnerabilitat energètica celebrat a Sabadell el 3 i 4 de 
novembre de 2016.

Intervencions energètiques a: Figueres, dife-
rents municipis de la província de Barcelona, 
Gironès
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 pro-
postes de projectes europeus d'energia
Consultoria i elaboració de propostes de projectes per 
presentar a convocatòries europees (Interreg MED, 
H2020).

Incidència política
“La Constitucionalització dels drets socials”, ponència a 
la Jornada Europea de pobresa energètica, participació 
en taules d’emergència (Generalitat de Catalunya, 
Síndic de Greuges).

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.

Programa de lluita contra la pobresa energèti-
ca: Pla d'inserció ocupacional.
Prova pilot de 2 eixos: formació i inserció ocupacional 
en pobresa energètica i intervenció contra la pobresa 
energètica a Barcelona.

Formació energètica al Pla d’Ocupació Labo-
ral a l’Ajuntament de Viladecans
Formació d'agents energètics per a la nova oficina Punt 
d’Assessorament Energètic (PAE) de Viladecans.

Actuacions
destacables
1/2
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PROJECTES
I ACTIVITATS II

Continua a la pàgina següent.



Actuacions
destacables
2/2
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PROJECTES
I ACTIVITATS III

Coordinació del programa d’educació energè-
tica: Carrega't d'energia
Programació i desenvolupament de tallers sobre 
eficiència energètica, energies renovables i drets dels 
usuaris d'energia en els barris de Barcelona.

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. 

Coordinació de programes de voluntariat
www.energiajusta.org/ca/

Fuel Poverty Group (FPG), xarxa de voluntaris contra la 
pobresa energètica a Barcelona, Hospitalet de Llobregat, 
Madrid, Sevilla i Saragossa.

Diagnosi pobresa energètica a la Província 
de Barcelona
Estudi de diagnosi de la situació de pobresa energè-
tica a la Província de Barcelona i de la resposta dels 
serveis socials. Identificació d'accions a implementar 
des de l'àmbit local.

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 energèti-
ca, diagnosi de la pobresa energètica) adreçats a 
estudiants de màster i professionals especialitzats.



Continua a la pàgina següent.

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 
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XARXA
RELACIONAL I
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On hem actuat a
Catalunya en 2016?

XARXA
RELACIONAL II

Aiguaviva
Badalona
Banyoles
Barcelona
Berga
Bescanó
Blanes
Bordils
Caldes de Montbui
Campllong
Canet d'Adri
Cassà de la Selva
CC Anoia
CC Baix Empordà
CC Baix Penedès
CC Berguedà
CC Conca de Barberà

CC del Gironès
CC Garrotxa
CC La Cerdanya
CC La Selva
CC Les Garrigues
CC Maresme
CC Montsià
CC Osona
CC Pallars Sobirà
CC Pla d'Urgell
CC Priorat
CC Ribera d'Ebre
CC Solsonès
CC Terra Alta
CC Urgell
CC Vallès Occidental
CC Vallès Oriental

Celrà
Cerdanyola del Vallès 
Cervià de Ter
Conselh Generau Vall d'Aran
Consorci Metropolità de 
l'Habitatge
Cornellà
Diputació de Barcelona
El Prat de Llobregat
Figueres
Flaçà
Fornells de la Selva
Girona
Granollers
Hospitalet de Llobregat
Igualada
Juià

Llagostera
Llambilles
Lleida
Lleida
Madremanya
Malgrat de Mar
Manlleu
Molins de Rei
Mollet
Olesa de Montserrat
Olot
Quart
Reus
Ripoll
Rubí
Salt
Sant Andreu Salou
Sant Celoni

Sant Feliu de Llobregat
Sant Gregori
Sant Joan de Mollet
Sant Jordi Desvalls
Sant Julià de Ramis
Sant Martí de Llémena
Sant Martí Vell
Sarrià de Ter
Tarragona
Tàrrega
Terrassa
Terrassa
Torelló
Vilablareix
Viladasens
Viladecans
Vilafranca del Penedès 
Vilanova i la Geltrú

Continua a la pàgina següent.

Dinamització comunitària

Consultoria tècnica i social

Divulgació

Formació especialitzada

Recerca i innovació

Intervencions

Què hem fet?



European Enterprises 
Climate Cup
Alemanya
Àustria
Bulgària
Dinamarca
Espanya
França
Irlanda
Itàlia
Letònia
Malta

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

Països on hem
actuat en 2016

XARXA
RELACIONAL III
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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  (*)

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/
http://www.enterprises-climate-cup.eu/
http://www.enterprises-climate-cup.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 
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Comparativa pressupost

Pressupost
2015

Pressupost
2016

280.000 € 420.387 €

58%

42%

2015

62%

38%

2016

per prestació
de serveis

Ajuts i
subvencions

INGRESSOS

53%

47%

2015

50%

50%

2016

personal

altres
despeses*

DESPESES

Creixement de la plantilla 

Plantilla
2015

Plantilla
2016

11 17

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

*

Ecoserveis realitza anualment 
el Balanç Social de la XES, que 
avalua els principals criteris 
de les entitats socialment 
responsables: la democràcia, 
la igualtat, el compromís am-
biental, el compromís social, 
la qualitat laboral i la qualitat 
professional.

http://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2017/11/Balanç-Social-Basic.pdf 
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Establir i consolidar canals per 
a compartir amb major periodi-
citat la informació de seguiment 
de gestió entre les persones 
treballadores i sòcies.

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

Així ens desplacem: a peu, en bici, en transport públic, en vehicles 
elèctrics (cotxe, moto i bici), en vehicles de combustió (moto i cotxe). 

Monitoritzem energèticament l’oficina.

Hem augmentat la qualitat ambiental de l’oficina. 

Hem fet actuacions de millora de l’eficiència energètica.

Subministrament energètic 100% renovable. 

Incrementar el nombre de 
proveïdors de l'economia 
social i solidària.

Augmentar la transparèn-
cia de l'entitat publicant al 
web els contractes i conve-
nis amb administracions 
públiques.

LA NOSTRA
PETJADA
ECOLÒGICA

REPTES PER
A 2017
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1.644
Participants en
activitats divulgatives
2015 —> N/D 
2016 —> 1.644

1.627
Participants
en tallers 
2015 —> 430 
2016 —> 1.627

43
Projectes
desenvolupats
2015 —> 43
2016 —> 43

14
Grups d'incidència política dels quals formem part
Xarxes i organitzacions a les quals pertanyem
2015 —> 13
2016 —> 14

32
Empreses i entitats
assessorades
2015 —> 29 
2016 —> 32

8
Projectes
internacionals
2015 —> 7
2016 —> 8

91
Municipis on
hem actuat
2015 —> 108
2016 —> 91

4.994
Pobresa energètica
Usuaris en situació d'exclusió atesos 
2015 —> 1.070
2016 —> 4.994

433
Energies renovables
Professionals i tècnics formats 
2015 —> 380
2016 —> 433

El nostre compromís social

310
Eficiència energètica
Intervencions en llars 
2015 —> 366
2016 —> 310

60
Eficiència energètica
Llars monitoritzades 
2015 —> N/D 
2016 —> 60

creixent

sense valors previs

decreixent

sense canvis

INDICADORS

2015 —> 4%
2016 —> 10%

Proveïdors procedents de
l'economia social i solidària

2015 —> 3%
2016 —> 14%

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

2015 —> 20%
2016 —> 59%

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



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 2016, formem part de: Memòria
2016

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/

