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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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Dones 11 /// Homes 6

Direcció • 3
Consultoria energètica • 11
Comunicació • 2
Administració • 1

El nostre equip
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6 sòcies

3 sòcies treballadores

17 persones treballadores no sòcies
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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 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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2020 – Un any de reptes

La pandèmia mundial de la COVID-19 
ha suposat, sense dubtes, el major repte 
que hem hagut de superar des de la 
creació de la nostra entitat l’any 1992.

La crisi sanitària i econòmica va posar 
a prova la capacitat de resposta de 
tothom. El nostre equip, no sense esforç, 
s’hi va saber adaptar ràpidament i va 
sortir a l'encontre d’aquest desafiament 
que ho va capgirar tot en pocs dies i 
que sembla haver modificat de forma 
permanent la manera de relacionar-nos i 
de treballar a escala global. 

La versatilitat, un dels nostres valors 
afegits, així com la àmplia experiència 
establint sinergies productives en 
diferents àmbits d'actuació. van ser 
determinants per a sortir-nos-en.

Aquests llargs mesos ens han posat, com 
a societat, davant del mirall dels efectes 
del nostre model energètic i han fet palesa 
la necessitat urgent d’instaurar, de forma 
radical i immediata, un sistema productiu 
més just, sostenible i democràtic mobilitzat 
amb energies renovables, de proximitat i a 
l’abast de tothom.

Vam ser testimonis de la resposta immediata 
de ciutadania, entitats, administració pública i 
empreses davant d’un repte col·lectiu. Sentim 
orgull de ser una de les moltes organitzacions 
que han contribuït a explicar millor les causes 
de la pandèmia i a generar coneixement 
col·lectiu per a dissenyar i aplicar solucions 
immediates i a llarg termini a l’abast de tothom.
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Nous formats

Vam aconseguir adaptar amb rapidesa 
i alt grau de qualitat esdeveniments 
d’abast local, estatal i europeu al 
format virtual, tot augmentant de 
forma significativa la quantitat 
i pluralitat de les persones i 
institucions participants. Serveis 
de coordinació complexa, com els 
Punts d’Assessorament Energètic 
(PAE) de Barcelona, es van 
ajustar de forma immediata a 
les limitacions del confinament 
i es van mantenir actius al llarg 
de tota la pandèmia. 

Altres temes van destacar en 2020. La nostra tasca 
d’incidència política va ser un element de pes en la 

visita a Espanya del relator especial de la ONU sobre 
Pobresa Extrema i Drets Humans, Philip Alston. El seu 

equip es va interessar per la pobresa energètica durant 
la fase preparatòria i va contactar amb l’associació 
Ecoserveis. Finalment, i després de conèixer tot el que 
s’estava fent en aquest àmbit, el relator especial va 
decidir tractar el tema a l’informe i preparar una visita a 
Barcelona per conèixer de primera mà la situació de les 
persones en situació de vulnerabilitat energètica. Com 
a resultat d’aquestes entrevistes, a l’informe de la visita 
es van reclamar mesures específiques adreçades a la 
pobresa energètica.

Nous projectes europeus, locals i estatals ens obren 
la porta de 2021 i assumim amb entusiasme aquest 
nou repte després d’un any d’aprenentatge i 
confirmació d’estar construint amb bon peu la 
cultura energètica del futur.

Més enllà  de la COVID-19



La nostra petjada ecològica 
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3.090 kWh _ Despesa anual d'electricitat  •  2019 --->  3.870 (-20%)

137,4 kg _ Recollida selectiva  •  2019 --->  367,58 (-63%)

52,2 m3 _ Despesa anual d'aigua  •  2019 --->  68 (-23%)

8,4 kg _ Rebuig  •  2019 --->  11,37 (-26%)

10 paquets de 500 fulls DIN A4 _ Despesa anual de paper  •  2019 --->  27 (-63%)



Comunicació
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Visites a la web

67.189
2020

118.132
2019

194.899
2018

Entrades publicades al bloc

20
2020

32
2019

19
2018

Seguidors de Twitter

3.662
2020

3.456
2019

3.206
2018

Seguidors de Facebook

1.393
2020

1.384
2019

1.349
2018

Impactes en mitjans

66
2020

125
2019

157
2018

Publicacions (Informes/reports/articles tècnics generats)

18
2020

32
2019

6
2018



L’impacte de la nostra actuació 
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31 Projectes
desenvolupats
2020

46 • 2019
55  • 2018
45  • 2017

5 Projectes i actuacions
d’abast internacional
2020

8 • 2019
8  • 2018
7  • 2017

13.712 Usuaris en situació
d'exclusió atesos 
2020

17.772 • 2019
14.403  • 2018
10.272  • 2017



El 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la COVID-19, motiu pel 
qual molts dels projectes d’Ecoserveis es van aturar o ajornar, així com la 
nostra compravenda de bens i serveis dins de l’economia social i solidària.

L’impacte de la nostra actuació II

6% ::: 2020Proveïdors procedents de
l'economia social i solidària

El nostre compromís amb l’Economia Social i Solidària
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5% ::: 2019 16% ::: 2018 9% ::: 2017

0% ::: 2020Adquisicions de béns i serveis
a proveïdors de l'ESS 6% ::: 2019 16% ::: 2018 5% ::: 2017

0% ::: 2020Vendes de béns i serveis a
l'economia social i solidària 3% ::: 2019 25% ::: 2018 2% ::: 2017



9 Activitats formatives desenvolupades
118 Persones formades

Formació

37 Informes/reports/articles tècnics generats

Recerca i innovació

3 Empreses, entitats i organismes assessorats

Consultoria tècnica i social i
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L’impacte de la nostra actuació III



3 Comunitats veïnals participants

Dinamització comunitària

34 Activitats divulgatives realitzades
340 Participants en activitats divulgatives

Divulgació

530 Intervencions a llars/edificis
13.712 Persones en situació de vulnerabilitat o PE ateses

Intervencions energètiques

L’impacte de la nostra actuació IV
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Energètica

4

Pobresa
Energètica
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Cultura
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4

Autoconsum

1

Canvi climàtic

5

Estratègies
de finançament

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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A través del projecte TESSe2b, finançat 
per la Comissió Europea a través del 
programa H2020, hem dissenyat, 
desenvolupat, validat i demostrat una 
tecnologia d’emmagatzematge tèrmic de 
cost baix i modular agafant com a punt de 
partida els col·lectors solars i les bombes 
de calor geotèrmiques d’alta eficiència per 
a la calefacció, refrigeració i producció 
d’aigua calenta sanitària (ACS). Ecoserveis 
ha liderat aquest projecte a Espanya amb 
una prova pilot a Calonge de Segarra.

Mitjançant la participació dels clients en un 
procés de cocreació, el projecte SENDER 
canvia la demanda d’un enfocament reactiu 
a un proactiu. Ecoserveis ha contribuït a 
l’especificació d’un sistema proactiu de 
resposta a la demanda treballant en la 
definició de les estratègies de participació 
del consumidor i encarregant-se de la 
coordinació de la implementació i la 
supervisió l’anàlisi dels resultats.

Projectes i activitats

https://www.ecoserveis.net/donation/tesse2b/
https://www.ecoserveis.net/donation/sender-sustainable-consumer-engagement-and-demand-response/
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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

Projectes i activitats

Pobresa Energètica 

Ens vam trobar amb 
el relator especial de 
la ONU sobre Pobresa 
Extrema i Drets Humans, 
Philip Alston, en la seva 
visita a Espanya.

Ecoserveis es consolida 
com a referent en la gestió 
dels Punts d’Assessorament 
Energètic (PAE) a 
Catalunya, havent oferit 
aquest servei durant el 
2020 a diferents municipis 
com ara Barcelona, Santa 
Coloma o Igualada.   

Amb el projecte H2020 ASSIST, el 
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de 
l’Ajuntament de Barcelona ha comptat 
per primera vegada amb professionals 
formades com a agents energètiques, 
especialitzades en la identificació 
i gestió de la pobresa energètica. 
Ecoserveis ha estat l’encarregada de 
coordinar aquesta prova pilot que, 
en la seva primera fase, ha format 
a 8 coordinadores de zona i 80 
treballadores familiars del SAD.

https://www.ecoserveis.net/donation/assist2gether/
https://www.ecoserveis.net/donation/pape/
https://www.ecoserveis.net/donation/pape/
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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. 
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Cultura Energètica

Projectes i activitats

La Moneda Vilawatt és una moneda local 
digital vinculada a l’estalvi energètic que 
fomenta i dinamitza el consum responsable 
i de proximitat. Ecoserveis va participar 
d’aquest projecte innovador, del que s’han 
beneficiat més de 158 establiments de 
tot Viladecans així com les llars donades 
d’alta en Vilawatt com a subministrador 
energètic.

Meteo-Renovables és una iniciativa 
destinada a sensibilitzar la ciutadania 
sobre el potencial real que ofereixen 
les energies renovables a través dels 
mitjans de comunicació generalistes. 
Basant-nos en dades meteorològiques 
reals, Ecoserveis ha mostrat el potencial 
de l’energia solar tèrmica i fotovoltaica i la 
producció d’energia eòlica de capitals de 
província i comunitats autònomes en els 
espais meteorològics de la premsa escrita, 
ràdio i televisió. 

http://www.vilawatt.cat/ca/moneda
https://www.ecoserveis.net/donation/energizair/
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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.

Canvi climàtic

Projectes i activitats

Al 2020 hem coordinat PlayGreen, 
un projecte co-financat pel progra-
ma europeu Erasmus+ Sport. Vam 
crear un estudi sobre voluntariat 
ambiental en esports com a eina 
per combatre el canvi climàtic, 
material pedagògic per crear esde-
veniments esportius sostenibles 
i una guia per l'ambientalització 
amb gent jove. Es van beneficiar 
més de 200 persones del món del 
futbol interessades en crear una 
xarxa sobre sostenibilitat i esport i 
un total de 347 participants.

Amb Joves i Clima, 
subvencionat per 
l'Ajuntament de 
Barcelona i la Diputació 
de Barcelona així com 
la Fundació la Caixa, 
vam fer un cicle de 
conferències i tallers 
participatius on-line 
que va reunir un total 
de 86 assistents del 
món acadèmic incloent 
28 persones joves. 

El GreenCoach, projecte co-finan-
cat pel programa europeu Eras-
mus+ Sports on Ecoserveis és 
l'entitat coordinadora, va crear 
una eina on-line per medir la 
petjada ambiental dels esdeveni-
ments esportius. També va crear 
una enquesta que es va distribuir 
a Federacions de Futbol de la 
UEFA de França, Bèlgica, Norue-
ga, Suècia i Lituània  recollint un 
total de 1900 respostes sobre 
hàbits ambientals i importància de 
la preservació del medi ambient. 

https://www.ecoserveis.net/donation/playgreen/
https://www.ecoserveis.net/donation/greencoach/
https://www.ecoserveis.net/que-fem/joves-i-clima/
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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.

3

Estratègies de finançament

Projectes i activitats

Al 2020 hem coorganitzat les multissessions sobre 
Finançament de la Transició energètica, treballant 
amb la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat, 
una associació de municipis compromesos amb el 
medi ambient per avançar cap a un desenvolupament 
sostenible creada al 1997.
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https://www.ecoserveis.net/financament-de-les-accions-de-transicio-energetica-al-mon-local/
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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. 

tornar a l'índex tots els projectes i activitats

Autoconsum

Projectes i activitats

Amb MONDCE (Model Obert de Negoci per al Desplegament 
de Comunitats Energètiques), Ecoserveis ha dissenyat de 
forma col·laborativa el full de ruta per a facilitar la implantació 
de comunitats energètiques tot comptant amb l’Associació de 
Serveis Energètics Bàsics Autònoms i el suport de l’Ajuntament 
de Barcelona.

https://www.ecoserveis.net/donation/mondce/
https://www.ecoserveis.net/donation/mondce/


182.002,91 €

188.745,83 €

370.748,74 €

370.949,06 €

86.254,61 €

457.203,67 €

2020

2020

150.190,79 €

413.778,12 €

563.968,91 €

374.651,87 €

133.795,97 €

508.447,84 €

2019

2019

32%

68%

74%

26%

49%

51%

81%

19%

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

professionals externs i altres.

per prestació de serveis 236.552,22 €

312.301,98 €ajuts i subvencions

548.854,20 €INGRESSOS TOTALS

301.176,44 €

183.721,15 €

484.897,59 €DESPESES TOTALS

altres despeses*

personal

2018INGRESSOS

2018DESPESES

43%

57%

68%

32%



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.

tornar a l'índex

280.000 €
Pressupost

2015

420.387 €
Pressupost

2016

383.089 €
Pressupost

2020

484.897 €
Pressupost

2017

531.505 €
Pressupost

2018

508.447 €
Pressupost

2019

despeses totals
2018-2019-2020
*

* **

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


Reptes per a 2021

Consolidar les bones pràctiques que ens 
van permetre donar resposta exitosa i 
adaptar-nos al repte del confinament 
i la crisi generada per la COVID-19. 

Continuar impulsant el posicionament 
d’Ecoserveis com a referent en la promoció 
de la transició energètica justa i sostenible, 
a través del disseny i execució d’accions 
estratègiques i d’innovació.
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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
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+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

