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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.

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

Dones 14 /// Homes 4

Direcció

CEO • 4
Consultoria energètica • 9
Comunicació • 3
Administració • 2

El nostre equip

4tornar a l'índex

75% 25%



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 referent 
en cultura energètica i en 
solucions energètiques 
innovadores per al conjunt 
de la societat.

El món que volem construir

Missió

Visió
Innovació
Transformació social
Sostenibilitat ambiental
Compromís
Treball en xarxa

Valors
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Aportem rigor i un ampli coneixement 
del sector energètic i dels seus actors 
principals. Som altament versàtils i 
tenim capacitat per a establir sinergies 
productives en diferents àmbits 
d'actuació. 

Potenciem l'apoderament individual 
i col·lectiu en energia i ajudem a 
construir una transició energètica justa, 
democràtica i sostenible dissenyant i 
aplicant estratègies d'innovació i de 
transformació social. 

Ens especialitzem en el treball local i 
internacional: generem un gran impacte 
a petita i gran escala.

Ens identifiquem amb els valors 
dels Ecofemimismes i promovem 
la igualtat de gènere en el sector 
energètic. 

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.

Treballem en xarxa amb entitats de 
diferents sector per a desenvolupar 
projectes innovadors.
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El nostre valor afegit



La nostra petjada ecològica 
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3.870 kWh _ Despesa anual d'electricitat  •  2018 --->  -27%

27 paquets de 500 fulls DIN A4 _ Despesa anual de paper  •  2018

367,58 kg _ Recollida selectiva  •  2018 --->  -28%

68 m3 _ Despesa anual d'aigua  •  2018 --->  -20%

11,37 kg _ Rebuig  •  2018 --->  -19% 



118.132 Visites a la web (2019) • 2018: 194.899 • 2017: 133.774

32 Entrades publicades al blog (2019) • 2018: 19 • 2017: 11

3.456 Seguidors de Twitter (2019) • 2018: 3.206 • 2017: 2.975

1.384 Seguidors de Facebook (2019) • 2018: 1.349 • 2017: 1.322

125 Impactes en mitjans (2019) • 2018: 157 • 2017: 70

32 Publicacions (2019) • 2018: 6 • 2017: 6

Comunicació
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46
Projectes desenvolupats (2019) • 2018: 55 • 2017: 45

8
Projectes i actuacions d’abast internacional (2019) • 2018: 8 • 2017: 7

17.772
Persones en situació d'exclusió ateses (2019) • 2018: 14.403 • 2017: 10.272

L’impacte de la nostra actuació 
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L’impacte de la nostra actuació II

112 Activitats formatives desenvolupades
1.511 Persones formades

Formació

37 Informes/reports/articles tècnics generats

Recerca i innovació

28 Empreses, entitats i organismes assessorats

Consultoria tècnica i social i
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5 Comunitats veïnals participants

Dinamització comunitària

132 Activitats divulgatives realitzades
1.359 Participants en activitats divulgatives

Divulgació

1.358 Intervencions a llars/edificis
13.241 Persones en situació de vulnerabilitat o PE ateses

Intervencions energètiques

L’impacte de la nostra actuació III
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12

Eficiència
Energètica

4

Pobresa
Energètica

20

Estratègies
de finançament

3

Cultura
Energètica

11

Energies renovables

5

Autoconsum

2

Canvi climàtic

3

Nombre de projectes destacats?tornar a l'índex

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. 
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Finalització del projecte H2020 PremiumLight Pro per a 
promoure l’ús de tecnologia LED d’alta eficiència energètica, 
amb 250 professionals formats al llarg de 2019.

Més de 1300 intervencions energètiques a llars o edificis per tal 
d’optimitzar els usos de l’energia domèstica i aplicar mesures de 
millora energètica.

Organització i impartició de tallers sobre eficiència energètica 
adreçats a públic general i especialitzat. 

1 • Stand a l'European Sustainable Energy Week 
(EUSEW) 2019 amb el projecte H2020 PLP.

2 • Tallers especialitzats en il·luminació LED 
altament eficient.

3 • Intervencions i acompanyament per a 
optimització de factures energètiques. 

3

2

1

Projectes i activitats

www.premiumlightpro.es/
https://www.ecoserveis.net/intervencions-energetiques/
https://www.ecoserveis.net/formacio/


Promoció de la formació local de personal especialitzat en 
aspectes tècnics, socials i comunicatius per a combatre la 
pobresa energètica, a través del projecte H2020 ASSIST.

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

Consultoria i disseny de serveis d’assessorament energètic per 
a diferents municipis a Catalunya i formació professional de 
l’equip que els integren.
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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 
enfoquem en les seves causes estructurals per a 
identificar, proposar i executar mesures d’acció.

tornar a l'índex tots els projectes i activitats

3

2

1

Projectes i activitats

Pobresa Energètica 

4

1 y 2 • Jornades de diàleg a Madrid i València 
sobre polítiques públiques en pobresa energèti-

ca (projecte ASSIST).

3 • Formació especialitzada i inserció laboral per 
als PAE de Barcelona.

4 • Producció de publicacions de consulta en PE 
per a personal tècnic. 

https://www.ecoserveis.net/formacio/
https://www.ecoserveis.net/punts-dassessorament-energetic/
https://www.ecoserveis.net/punts-dassessorament-energetic/
https://www.ecoserveis.net/assist2gether/
https://www.ecoserveis.net/consultoria-tecnica-i-social/


Organització del Fòrum de l’Energia Sostenible 2019 sobre el rol de 
les dones i la qüestió de gènere en el món energètic, amb més d’un 
centenar de participants.

Disseny de continguts del cicle de reflexió sobre el model energètic 
de Catalunya “Tu tens l’energia, tu tens el poder. De ciutadans 
passius a prosumidors implicats”, de l’ICAEN al Palau Macaya.
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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. 

tornar a l'índex tots els projectes i activitats

Cultura Energètica

Projectes i activitats

1

2

4

3

1 • Jornada "Energia i sistemes digitals" a 
Sabadell.

2, 3 y 4 • Fòrum de l'Energia Sostenible dedicat 
als ecofeminismes.

https://www.ecoserveis.net/fes2019/
http://icaen.gencat.cat/ca/participacio/cicle-de-reflexio-tu-tens-lenergia-tu-tens-el-poder-de-ciutadans-passius-a-prosumidors-implicats-00001/
http://icaen.gencat.cat/ca/participacio/cicle-de-reflexio-tu-tens-lenergia-tu-tens-el-poder-de-ciutadans-passius-a-prosumidors-implicats-00001/
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Facilitem el diàleg entre els diferents agents del món energètic amb 
l’objectiu de cobrir la bretxa d’informació, comunicació i serveis existent 
entre el sector financer i el sector de l’energia sostenible.

Clausura exitosa del projecte H2020 Enerinvest, a través del qual 
es va posar en marxa una plataforma digital per a promoure el 
finançament de projectes d’energia sostenible a Espanya.

Organització del seminari Ordenances i accions municipals 
per a la transició energètica per a l’Agència de 
Desenvolupament del Ripollès.

1 • Guia per al finançament de projectes d'energia sostenible.

2 • Taller sobre comunitats energètiques locals.

3

2

1

Estratègies de finançament

Projectes i activitats

https://www.ecoserveis.net/enerinvest-2/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/pirinnowatt/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/pirinnowatt/
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Un model energètic basat en fonts d'energia 
renovables afavoriria la democratització i la sobirania 
energètica de la ciutadania, a banda de constituir la 
resposta més eficient davant l’emergència climàtica. 

Conclusió de la prova pilot del projecte H2020 TESSe2b, per 
a dissenyar i posar en marxa un sistema d’emmagatzematge 
d’energia tèrmica domèstica per a edificis eficients. 

Membres del Grup de Treball en Geotèrmia del Clúster de 
l’Energia Eficient de Catalunya. 

Revisió de continguts i impartició del curs de professionalització 
d'energia solar tèrmica i fotovoltaica a la UOC. 

Energies renovables

Projectes i activitats

2

1

3

1, 2 y 3 • Sala de màquines i visites 
guiades a la prova pilot del projecte 

TESSe2b.

https://www.ecoserveis.net/tesse2b
https://clusterenergia.cat/grup-treball-geotermia/
https://clusterenergia.cat/grup-treball-geotermia/
https://x.uoc.edu/es/programas-desarrollo-continuo/curso-de-energia-solar-termica-y-fotovoltaica/
https://x.uoc.edu/es/programas-desarrollo-continuo/curso-de-energia-solar-termica-y-fotovoltaica/
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Davant la necessitat urgent d’actuar per aturar el canvi climàtic, 
fem divulgació sobre els seus efectes, explorem respostes a 
curt, mitjà i llarg termini i treballem per la transició cap a un 
model energètic just, democràtic i sostenible.

Ecoserveis a la COP 25 a Madrid: ponents convidats al taller Innovación 
Social para la ODS7: Alianzas para la Acción conjunta contra la Pobreza 
Energética y el Cambio Climático organitzat per Ecodes. Coorganització 
del taller Participación de gente joven en las políticas municipales dins 
del Projecte Erasmus + EYES. Adhesió al manifest de la Cimera Social 
pel Clima.

Disseny d'estratègies d’acció i coordinació d'activitats per a 
promoure la participació juvenil en polítiques climàtiques locals 
a través del Projecte Erasmus + EYES.

Producció d'eines per a estimular la sostenibilitat en el món de 
l’esport juvenil mitjançant el Projecte Erasmus + PlayGreen.

1 • Primera trobada amb joves del projecte EYES.

2 • Reunió inicial del projecte EYES. 3 • Activitats amb joves del projecte EYES.

Canvi climàtic

Projectes i activitats

3

2

1

https://mailchi.mp/ecodes/cop25-innovacin-social-para-el-ods7-alianzas-accin-conjunta-pobreza-energtica-y-cambio-climtico-597469
https://mailchi.mp/ecodes/cop25-innovacin-social-para-el-ods7-alianzas-accin-conjunta-pobreza-energtica-y-cambio-climtico-597469
https://mailchi.mp/ecodes/cop25-innovacin-social-para-el-ods7-alianzas-accin-conjunta-pobreza-energtica-y-cambio-climtico-597469
https://www.ecoserveis.net/ecoserveis-a-la-cop25-es-temps-dactuar/
https://www.ecoserveis.net/donation/eyes/
https://www.ecoserveis.net/playgreen/
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Acompanyem les persones usuàries d'energia a 
posar en marxa instal·lacions d’autoproducció 
per a fomentar l’apoderament energètic de la 
ciutadania i la seva participació activa en el 
mercat energètic. 

Continuïtat del servei de disseny i execució de formació 
experta per al Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona, adreçada a professionals 
de l’enginyeria i l’arquitectura tècnica sobre aspectes 
tècnics i legals en autoproducció solar fotovoltaica.

Recepció del premi Germinador Social atorgat als projectes 
Impuls de comunitats energètiques i RiseAPP. Premi 
impulsat per Som Energia i Coop57 per a estimular la 
creació de models socials innovadors que promoguin nous 
agents locals en la transició energètica.

tornar a l'índex tots els projectes i activitats

2

1

Autoconsum

Projectes i activitats

3

1 • Recepció del premi Germinador social al 
projecte "Impuls de comunitats energètiques".

2 • Tallers sobre autoconsum.

3 • Guanyadors del concurs Germinador Social 
amb els projectes "Impuls de comunitats 

energètiques" i "RiseAPP".

https://www.ecoserveis.net/la-autoproduccio-fotovoltaica-cada-cop-mes-a-labast/
https://www.ecoserveis.net/la-autoproduccio-fotovoltaica-cada-cop-mes-a-labast/
https://www.ecoserveis.net/descobreix-impuls-de-comunitats-energetiques-el-projecte-guanyador-del-germinador-social/
https://www.ecoserveis.net/descobreix-impuls-de-comunitats-energetiques-el-projecte-guanyador-del-germinador-social/
https://www.ecoserveis.net/un-projecte-per-a-la-transicio-energetica-i-altre-sobre-pobresa-energetica-impulsats-per-ecoserveis-guanyadors-del-germinador-social/


www.ecoserveis.net
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Nova web (I)  

Portada
Una imatge més moderna 
i una millor experiència 
d'usuari.

Qui som 
Una descripció més clara 
de la nostra entitat i els 
nostres objectius.

Cercador de
projectes
Una nova eina on es pot 
visualitzar i cercar la nostra 
activitat, filtrant-la per 
diferents criteris.

 Equip
Més detalls sobre els i les 
professionals que integren 
el nostre equip.

https://www.ecoserveis.net/
https://www.ecoserveis.net/
https://www.ecoserveis.net/
https://www.ecoserveis.net/qui-som/
https://www.ecoserveis.net/qui-som/
https://www.ecoserveis.net/qui-som/#organitzacio-i-equip
https://www.ecoserveis.net/qui-som/#organitzacio-i-equip
https://www.ecoserveis.net/que-fem/projectes/
https://www.ecoserveis.net/que-fem/projectes/
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Eines i publicacions
Consulta els materials que 
hem produït com a part de les 
nostres activitats.

Transparència
Texto simulado que 
anticipa el contenido 
de este bloque.

Arees
d'actuació
Texto simulado que 
anticipa el contenido 
de este bloque. Blog

Texto simulado que 
anticipa el contenido 
de este bloque.

www.ecoserveis.net

Nova web (II)  

https://www.ecoserveis.net/
https://www.ecoserveis.net/que-fem/
https://www.ecoserveis.net/que-fem/
https://www.ecoserveis.net/eines-i-publicacions/
https://www.ecoserveis.net/eines-i-publicacions/
https://www.ecoserveis.net/qui-som/transparencia/
https://www.ecoserveis.net/qui-som/transparencia/
https://www.ecoserveis.net/blog/
https://www.ecoserveis.net/blog/


150.190,79 €

Gestió econòmica
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*Manteniment local, material, desplaçaments, comunicació, dietes, 

professionals externs i altres.

per prestació de serveis 236.552,22 €

413.778,12 €312.301,98 €ajuts i subvencions

548.854,20 €INGRESSOS TOTALS 563.968,91 €

374.651,87 €301.176,44 €

133.795,97 €183.721,15 €

484.897,59 €DESPESES TOTALS 508.447,84 €

altres despeses*

personal

20192018INGRESSOS

20192018DESPESES

43%

57%

68%

32%

32%

68%

74%

26%



Comparativa pressupost
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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.
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280.000 € 420.387 € 484.897 € 531.505 € 508.447 €
Pressupost

2015
Pressupost

2016
Pressupost

2017
Pressupost

2018
Pressupost

2019

https://xes.cat/es/comisiones/balance-social/


Reptes per a 2020

Continuar impulsant la internacionalització 
de l'entitat i establir nous vincles estratègics 
que permetin ampliar l'abast geogràfic de les 
accions.

Consolidació de noves línies de treball 
desenvolupades amb l'objectiu d'adaptar 
l'oferta de serveis a les necessitats del 
sector energètic.
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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
https://www.eurosolar.de/en/
http://coenercat.cat/
https://ec.europa.eu/energy/en
http://xse.cat/
https://eeb.org/
https://xcn.cat/
https://www.eceee.org/
https://www.thethingsnetwork.org/
http://xes.cat/
http://www.ekoenergy.org/ca/
http://www.inforse.org/
http://www.nuevomodeloenergetico.org/
https://www.enerinvest.es/ca/
http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html


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
https://www.ecoserveis.net/
https://www.ecoserveis.net/

