Memòria

Innovació
Transformació social
Sostenibilitat ambiental
Compromís
Treball en xarxa

Què és 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.

El nostre equip el 2018

Dones 11 /// Homes 4

75%

25%

CEO • 4

dones

homes

Consultors energètics • 8

Indicador de % de càrrecs
de responsabilitat sobre
total membres de l'organització disgregat per sexe

Comunicació • 2
Administració • 1

La nostra petjada ecològica

229,11 litres _ Despesa anual de combustible per a vehicle
27 paquets de 500 fulls DIN A4 _ Despesa anual de paper
4.907 kWh _ Despesa anual d'electricitat
482,79 kg _ Recollida selectiva
82 m _ Despesa anual d'aigua
3

13,57 kg _ Rebuig
Generem diàleg

194.899 Visites a la web • 2017: 133.774
3.206 Seguidors de Twitter • 2017: 2.975
1.349 Seguidors de Facebook • 2017: 1.322
19 Entrades publicades al bloc • 2017: 11
157 Impactes en mitjans • 2017: 70
6 Publicacions • 2017: 6
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L’impacte de la nostra actuació
55 Projectes desenvolupats • 2017: 45
24 Llars monitoritzades • 2017: 60
8 Projectes i actuacions d’abast internacional • 2017: 7
14.403 Persones en situació d'exclusió ateses • 2017: 10.272
551 Municipis on hem actuat.

(Usuaris en situació d'exclusió atesos) • 2017: 228

El nostre compromís amb l’Economia Social i Solidària

16% Proveïdors procedents de l'Economia
Social i Solidària • 2017: 9%

16% Adquisicions de béns i serveis

a proveïdors de l'ESS • 2017: 5%

25% Vendes de béns i serveis a

l'Economia Social i Solidària • 2017: 2%

Formació

60 Activitats formatives desenvolupades
925 Persones formades
Recerca i innovació

27 Informes/reports/articles tècnics generats
Consultoria tècnica i social

i

17 Empreses, entitats i organismes assessorats (clients)
Divulgació

143 Activitats divulgatives realitzades
3.659 Participants en activitats divulgatives
Intervencions energètiques

640 Intervencions a llars/edificis
2.051 Persones en situació de vulnerabilitat o PE ateses
Dinamització comunitària

20 Comunitats veïnals participants

Projectes i activitats _ 2018

Gestió econòmica

53%

Eficiència Energètica

2017

Atenció directa a persones, elaboració de
materials divulgatius, organització i desplegament d’activitats per a promoure mesures
d’eficiència energètica entre el públic general i
persones en situació de vulnerabilitat energètica
o pobresa energètica.
Més de 600 intervencions a llars o edificis i
monitorització energètica de més de 30
habitatges.
Assessorament professional i producció d’informes i reports sobre l’ús de l’energia domèstica.

Pobresa Energètica
Coorganització i secretariat del II Congrés Català
de Pobresa Energètica.
Socis del projecte H2020 ASSIST, formació local
de personal especialitzat.
Membres de l’equip coordinador dels Punts
d’Assessorament Energètic (PAE) de Barcelona.

312.301,98 € • 2018

43%
Energies renovables
Informació actualitzada sobre l’energia renovable
produïda cada setmana a Catalunya. (TV3 i altres).
Disseny, redacció i presentació. Proposta de
l'Ajuntament de Granollers sobre bioenergia local
finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional FEDER.

D'esquerra a dreta:
II Congrés Català de Pobresa Energètica
Sala de màquines de la prova pilot del projecte TESSe2b
Prova pilot de formació d'agents energètics del projecte ASSIST

Estratègies de finançament
Formació especialitzada adreçada a empreses
d’enginyeria i instal·lació sobre serveis d’Empreses de Serveis Energètics (ESE).
Pla d'acció participatiu per a fomentar la inversió
privada en renovables a Granollers dins del
programa COMPOSE 2 (Rural Communities
engaged with Positive Energy).

Cultura energètica
Dossier sobre el preu de l’energia per a la Taula
del Tercer Sector Social
Disseny i implementació dels tallers del programa
Carrega’t d’Energia de l’Ajuntament de Barcelona.
Coorganització, suport, moderació o participació
com a ponents en nombrosos esdeveniments a
escala local, autonòmica, estatal i europea.

38%

DESPESES

2017 • 301.176,44 €

2018 • 359.533,37 €

Autoconsum

Estudi del potencial d'energies renovables a
Granollers.

62%

57%

personal

Moderació. Taula rodona d’experiències de la
jornada tècnica “la Transició Energètica als
municipis i comarques de Catalunya”. Agència de
Desenvolupament del Ripollès i l’Associació
LEADER Ripollès Ges Bisaura.

Formació i acompanyament de 20 comunitats
veïnals en estratègies de finançament col·lectiu i
accions d’eficiència energètica.

Membres del consorci del projecte europeu
PlayGreen (Erasmus +), dedicat a promoure
voluntariat jove dins del món de l’esport i la
sostenibilitat ambiental.

ajuts i subvencions

2018 • 236.552,22 €

Disseny i realització de formació experta adreçada a
professionals de l’enginyeria i l’arquitectura tècnica
sobre aspectes tècnics i legals en autoproducció.

Ponents i dinamitzadors d’una de les taules de
treball de la Conferència International de l’Aliança
pel Clima 2018.

2017

per prestació de serveis

Consultoria i disseny i formació especialitzada de
personal per a serveis d’assessorament energètic
municipals.

Canvi climàtic

47%

INGRESSOS

183.721,15 € • 2017

altres despeses*
171.971,71 € • 2018

68%

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

Comparativa pressupost
420.387,12 €

TIC

Pressupost 2016
Report final i d’impacte del projecte
SMART-UP, dedicat a l’anàlisi d’impacte de l’ús
dels comptadors digitals en la reducció de la
pobresa energètica.
Continuïtat de la plataforma de dades que
nodreix Meteo-Renovables i que ofereix informació actualitzada sobre generació d’energia
renovable.

484.897 €

Pressupost 2017

531.505 €

Pressupost 2018
DESPESES TOTALS

Mobilitat Sostenible
Organització del XX Fòrum de l’Energia Sostenible dedicat al debat entre ciutadania, empresa i
administracions públiques sobre la mobilitat
sostenible.

32%

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 ambiental, el compromís social, la
qualitat laboral i la qualitat professional.

Les nostres xarxes i grups de treball

Associació Ecoserveis

C/ Girona, 25, ppal. _ 08010 Barcelona
+34 934 590 022 • +34 651 306 169
info@ecoserveis.net

www.ecoserveis.net
facebook.com/EcoserveisCulturaEnergetica
twitter.com/Ecoserveis

