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Som una consultora estratègica i d’innovació especialit-
zada en energia. Treballem des de 1992 per a acostar 
l’energia a la societat, promovent un model energè-
tic just i sostenible. Identifiquem les necessitats 
energètiques de la societat, aportem solucions 
i construïm ponts entre la ciutadania i la tecno-
logia, el mercat, la recerca i la innovació.

Què és l’associació Ecoserveis? 
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Indicador de % de càrrecs de 
responsabilitat sobre total 
membres de l'organització 
disgregat per sexe

dones homes

25%75%

Dones 11 /// Homes 4

CEO • 4
Consultors energètics • 8
Comunicació • 2
Administració • 1

El nostre equip
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La nostra missió és dissenyar i implementar accions innovadores per promoure un 
model energètic més just i sostenible ambiental, social i econòmicament, basat en l’ús 
eficient i compartit dels recursos energètics renovables, i que permeti donar resposta a 
les necessitats dels diferents actors de la societat.

La visió d’Ecoserveis és 
consolidar-se com a refe-
rent en cultura energètica 
i en solucions energèti-
ques innovadores per al 
conjunt de la societat.

El món que volem construir

Missió

Visió
Innovació
Transformació social
Sostenibilitat ambiental
Compromís
Treball en xarxa

Valors

5tornar a l'índex



Ens identifiquem com a una entitat que 
aplica i promou els valors dels ecofemi-
nismes. Defensem i treballem per una 
transició energètica cooperativa, demo-
cràtica, justa i sostenible i promovem la 
igualtat de gènere en el sector energètic.
 
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 inno-
vació i la transformació social.

Estem especialitzats en el treball local i 
internacional: generem un gran impacte 
a petita i gran escala.
 
Seguim els principis de l’Economia 
Social i Solidària: equitat, treball, sosteni-
bilitat ambiental, cooperació, model 
econòmic sense afany de lucre i compro-
mís amb l’entorn.
 
Treballem en xarxa amb entitats de dife-
rents sector per a desenvolupar projec-
tes innovadors.
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El nostre valor afegit



4.907 kWh _ Despesa anual d'electricitat

229,11 litres _ Despesa anual de combustible per a vehicle

82 m3 _ Despesa anual d'aigua

27 paquets de 500 fulls DIN A4 _ Despesa anual de paper

13,57 kg _ Rebuig 

482,79 kg _ Recollida selectiva

La nostra petjada ecològica 
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Ens identifiquem com a una entitat que 
aplica i promou els valors dels ecofemi-
nismes. Defensem i treballem per una 
transició energètica cooperativa, demo-
cràtica, justa i sostenible i promovem la 
igualtat de gènere en el sector energètic.
 
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 inno-
vació i la transformació social.

Estem especialitzats en el treball local i 
internacional: generem un gran impacte 
a petita i gran escala.
 
Seguim els principis de l’Economia 
Social i Solidària: equitat, treball, sosteni-
bilitat ambiental, cooperació, model 
econòmic sense afany de lucre i compro-
mís amb l’entorn.
 
Treballem en xarxa amb entitats de dife-
rents sector per a desenvolupar projec-
tes innovadors.



194.899 Visites a la web • 2017: 133.774

19 Entrades publicades al bloc • 2017: 11

3.206 Seguidors de Twitter • 2017: 2.975

1.349 Seguidors de Facebook • 2017: 1.322

157 Impactes en mitjans • 2017: 70

6 Publicacions • 2017: 6

Generem diàleg

8tornar a l'índex



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

L’impacte de la nostra actuació 
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El nostre compromís amb
l’Economia Social i Solidària

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

16% 

Adquisicions de béns i serveis a proveïdors de l'ESS • 2017: 5%
16% 

Vendes de béns i serveis a l'Economia Social i Solidària • 2017: 2%
25% 
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El nostre compromís amb l’Economia Social i Solidària II

60 Activitats formatives desenvolupades
925 Persones formades

Formació

27 Informes/reports/articles tècnics generats

Recerca i innovació

17 Empreses, entitats i organismes assessorats

Consultoria tècnica i social i
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20 Comunitats veïnals participants

Dinamització comunitària

143 Activitats divulgatives realitzades
3.659 Participants en activitats divulgatives

Divulgació

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

Intervencions energètiques

El nostre compromís amb l’Economia Social i Solidària III
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Energies renovables
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Projectes i activitats



Eficiència Energètica
Defensem 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. 

14tornar a l'índex tots els projectes i activitats

Hem fet atenció directa a persones, elaborat materials divulgatius i organitzat i 
conduit activitats per a promoure mesures d’eficiència energètica entre el públic 
general i persones en situació de vulnerabilitat energètica o pobresa energètica.

Hem dut a terme més de 600 intervencions a llars o edificis i monitoritzat ener-
gèticament més de 30 habitatges per tal d’optimitzar els usos de l’energia do-
mèstica i aplicar mesures de millora energètica.

Hem ofert assessorament professional i generat informes i reports sobre l’ús de 
l’energia domèstica adreçats a autoritats locals i altres públics. 



Hem coorganitzat el II Congrés Català de Pobresa Energètica, per al qual hem 
realitzat les tasques de secretariat. 

Participem en el projecte H2020 ASSIST i promovem la formació local de per-
sonal especialitzat en aspectes tècnics, socials i comunicatius per a combatre la 
pobresa energètica.

Integrem l'equip coordinador dels Punts d’Assessorament Energètic (PAE) de 
Barcelona.  

Assessorem i dissenyem serveis d’assessorament energètic per a altres munici-
pis i en formem els professionals que els integren.

Hem format i acompanyat 20 comunitats veïnals en estratègies de finançament 
col·lectiu i accions d’eficiència energètica per a promoure la participació social 
i l’empoderament en energia.
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Pobresa Energètica 
Ecoserveis és pionera en la promoció del debat ciutadà i en l’abordatge de 
la pobresa energètica al territori espanyol i dins l’àmbit europeu. Ens enfo-
quem en les seves causes estructurals per a identificar, proposar i executar 
mesures d’acció.
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Hem preparat, per a la Taula del Tercer Sector Social, un dossier en profunditat 
sobre el preu de l’energia.

Dissenyem i implementem els tallers del programa Carrega’t d’Energia de 
l’Ajuntament de Barcelona, adreçats al conjunt de la ciutadania. 

Hem coorganitzat, donat suport, moderat o participat com a ponents en nom-
brosos esdeveniments a escala local, autonòmica, estatal i europea sobre els 
nostres àmbits de treball.  
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Treballem per a transmetre i consolidar la cultura energètica en el conjunt 
de la societat, conscients que és l’única via per a aconseguir un canvi de 
model energètic basat en les energies renovables, l’eficiència energètica i 
l’empoderament de les persones. 

Cultura Energètica

tornar a l'índex tots els projectes i activitats
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Estratègies de finançament
Facilitem el diàleg entre els diferents agents del món energètic amb l’objec-
tiu de cobrir la bretxa d’informació, comunicació i serveis existent entre el 
sector financer i el sector de l’energia sostenible.

Hem ofert formació especialitzada adreçada a empreses d’enginyeria i instal·la-
ció per tal que puguin oferir serveis d’Empreses de Serveis Energètics (ESE).

En el marc del projecte COMPOSE 2 (Rural Communities engaged with Positive 
Energy) a Granollers, hem desenvolupat un pla d'acció participatiu per a fo-
mentar la inversió privada en renovables al municipi.
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Mobilitat Sostenible
Estimulem la reflexió al voltant de l’ús d’alternatives de desplaçament efi-
cients, segures i menys contaminants, involucrant ciutadania, administració 
pública i empresa privada.

Hem dedicat el XX Fòrum de l’Energia Sostenible al debat entre ciutadania, em-
presa i administracions públiques sobre la mobilitat sostenible. De l’esdeveni-
ment ha sorgit una publicació sobre l’estat actual del tema a Catalunya.
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Energies renovables
Un model energètic basat en fonts d'energia renovables afavoriria la demo-
cratització i la sobirania energètica de la ciutadania, a banda de constituir la 
resposta més eficient davant l’emergència climàtica. 

Hem ofert informació actualitzada sobre l’energia renovable produïda a Cata-
lunya cada setmana, a través de l’espai Temps del TN Comarques de TV3 i altres 
mitjans de comunicació. 

Hem dut a terme el disseny, redacció i presentació de la proposta de l'Ajunta-
ment de Granollers sobre bioenergia local, que va obtenir el finançament del 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.

Hem fet de moderadors a la taula rodona sobre experiències de la jornada tèc-
nica “la Transició Energètica als municipis i comarques de Catalunya”, organitza-
da per l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i l’Associació LEADER Ripo-
llès Ges Bisaura.
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Canvi climàtic
Davant la necessitat urgent d’actuar per aturar el canvi climàtic, fem divulga-
ció sobre els seus efectes, explorem respostes a curt, mitjà i llarg termini i tre-
ballem per la transició cap a un model energètic just, democràtic i sostenible.

Hem actuat com a ponents i hem dinamitzat una de les taules de treball de la 
Conferència International de l’Aliança pel Clima 2018.

Formem part del consorci del projecte europeu Play Green, finançat a través del 
programa Erasmus + i dedicat a promoure oportunitats de voluntariat per a la 
gent jove dins del món de l’esport i la sostenibilitat ambiental. 
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Autoconsum
Acompanyem les persones usuàries d'energia a posar en marxa instal·la-
cions d’autoproducció per a fomentar l’apoderament energètic de la ciuta-
dania i la seva participació activa en el mercat energètic. 

Hem continuat oferint formació experta adreçada a professionals de l’enginye-
ria i l’arquitectura tècnica sobre aspectes tècnics i legals en autoproducció.

Hem elaborat l'estudi del potencial d'energies renovables a Granollers.

tornar a l'índex tots els projectes i activitats
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TIC
Desenvolupem i implantem noves tecnologies concebudes per a la consoli-
dació d'un sector energètic més sostenible, just i accessible per a tothom.

Participem en l’elaboració del 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. 

Continuem apostant per la continuïtat de la plataforma de dades que nodreix 
Meteo-Renovables i permet oferir informació actualitzada sobre l’energia reno-
vable generada.



Gestió econòmica
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53% 47%

43% 57%

per prestació
de serveis

ajuts i
subvencions

INGRESSOS
2017

2018 • 236.552,22 €

2017

312.301,98 € • 2018

62% 38%

68% 32%

personal altres despeses*

DESPESES
2017 • 301.176,44 €

2018 • 359.533,37 €

183.721,15 € • 2017

171.971,71 € • 2018

*Manteniment local, material, desplaçaments, comunica-
ció, dietes, professionals externs i altres.
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Comparativa pressupost
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Pressupost 2017

Pressupost 2018
DESPESES TOTALS

484.897 €

531.505 €

Pressupost 2016
420.387,12 €

Ecoserveis realitza anualment 
el Balanç Social de la XES, que 
avalua els principals criteris de 
les entitats socialment responsa-
bles: la democràcia, la igualtat, 
el compromís ambiental, el 
compromís social, la qualitat 
laboral i la qualitat professional.
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Reptes per a 2019

Consolidar la presa de decisions per consens en espais de decisió 
com les reunions periòdiques i millorar la fluïdesa de la informació 
sobre els projectes desenvolupats entre els membres de l’equip.

Mantenir i consolidar mesures de conciliació laboral per a les per-
sones treballadores de l’entitat, com ara la flexibilitat de dedica-
ció d’hores a l’oficina i a casa per tal de conciliar les necessitats 
presencials a l’oficina amb les obligacions personals.
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Les nostres xarxes i grups de treball
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http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca
https://www.cnmc.es/ca
http://coenercat.cat/
https://ec.europa.eu/energy/en
http://xes.cat/
http://www.ekoenergy.org/ca/
http://xse.cat/
http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html
http://www.nuevomodeloenergetico.org/
http://entitatsambientals.cat/
http://www.xvac.cat/
http://www.inforse.org/
https://www.thethingsnetwork.org/
https://www.enerinvest.es/ca/
https://www.eurosolar.de/en/


Associació Ecoserveis

C/ Girona, 25, Pral. _ 08010 Barcelona
+34 934 590 022 • +34 651 306 169

info@ecoserveis.net 

www.ecoserveis.net

twitter.com/Ecoserveis

facebook.com/EcoserveisCulturaEnergetica

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

