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Ecoserveis és una consultora estratègica i d’innovació especialitzada en energia. 
Des de 1992, treballem per promoure un model energètic just i sostenible. I ho 
fem identificant les necessitats energètiques de la societat, aportant solucions 
i construint ponts entre la ciutadania i la tecnologia, el mercat, la recerca i la 
innovació.

Des de fa uns anys, aquesta tasca es porta a terme gràcies als molts 
projectes que tenim en marxa amb entitats locals, estatals i europees. 
Projectes que ens fan treballar el territori i entendre, de primera mà, 
quines són les necessitats i les demandes de la societat en temes 
energètics. 

Què és l’Associació Ecoserveis? 
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PRESENTACIÓ



Dones 13 /// Homes 8

Direcció • 3
Consultoria energètica • 15
Comunicació • 1
Administració • 1

El nostre equip
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6 sòcies

3 sòcies treballadores

18 persones treballadores no sòcies

4



Les accions de l’entitat van dirigides 
a consolidar l’associació com a un 
referent en cultura energètica. És per 
aquest motiu que cerquem projectes 
que aportin solucions energètiques 
innovadores per al conjunt de la 
societat. Les iniciatives de les quals 
formem part busquen implementar 
accions que promoguin un model 
energètic just i sostenible, basat en 
l’ús eficient i compartit dels recursos 
energètics renovables. 

Visió i missió d’Ecoserveis

Innovació
Transformació social
Adaptabilitat
Sostenibilitat ambiental
Compromís
Treball en xarxa

Valors
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2021 – Un any d’expansió

Si la crisi del 2020, marcada per la 
COVID-19, va posar a prova la capacitat de 
resposta de tothom, el 2021 ha estat un any 
per a consolidar tots aquells aprenentatges. 
Treball remot, noves eines comunicatives, 
conferències en línia,... En definitiva, nous 
models de treball que han propiciat un canvi 
en la manera de relacionar-nos i de treballar 
a escala global. 

La capacitat d’adaptació de l’entitat, així 
com l’àmplia experiència teixint xarxa i 
establint sinergies productives en diferents 
àmbits d'actuació, han estat determinants 
per definir el nou model de l’entitat, molt 
més dinàmic i adaptat als nous temps 
post-pandèmia.

Han augmentat així les eines tecnològiques 
per a consolidar el teletreball i s’han reforçat 
les noves formes de relació per tal de 

cohesionar l’equip i mantenir les 
bones pràctiques que sempre han 
acompanyat l’entitat. Amb el pas 
dels mesos, s’ha consolidat un model 
de treball híbrid que combina dies de 
teletreball i dies de presencialitat; un model que 
ha resultat ser un èxit i ha permès tirar endavant 
tots els projectes que hi havia sobre la taula.

2021 ha estat un any que ha tancat amb una 
escalada de preus en el sector energètic. Una 
escalada que ha mostrat la cara més dura de la 
pobresa energètica i que ens fa posar-nos les piles 
per tal de treballar en aquest sentit, i no només 
durant els mesos d’hivern.

És necessària, de forma radical i immediata, una 
revolució que lluiti per un sistema energètic més just, 
sostenible i democràtic que aposti per l’autoconsum i 
per les energies renovables. Unes energies que siguin 
també de proximitat i que estiguin a l’abast de tothom.
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Més enllà de la COVID-19

Al 2021 hem après a navegar a través dels canvis 
que imposava la pandèmia de la Covid-19, però 
han estat molts els projectes i iniciatives que 
s’han pogut posar en marxa. Hem continuat 
amb la nostra tasca d’incidència política lluitant 
contra la creixent pobresa energètica i reforçant 
els tallers a la ciutadania o l’atenció directe a 
través dels Punts d’Assessorament Energètic 
(PAEs). Tot, per aconseguir que la ciutadania 
sigui coneixedora dels seus drets energètics.

Així, durant tot l’any s’han fet tallers a centres 
cívics, projectes a escoles, iniciatives a instituts 
i ponències adreçades a que els usuaris 
entenguin plenament el sistema energètic del 
qual formen part. Accions que es materialitzen 
amb els PAE o les consultories i l’assessorament 
a entitats i municipis, entre molts altres. També 
s’han promocionat valors de sostenibilitat en 

entorns com l’esport i s’ha dedicat especial 
atenció a l’assistència a col·lectius vulnerables. 
En aquest sentit, ha estat molt important la 
participació d’Ecoserveis al consorci EPAH, 
l’European Energy Poverty Advisory Hub, 
el servei públic de la Comissió europea per 
abordar la pobresa energètica, i el treball fet en 
impulsar projectes com el V2Market, el Sun4All 
o l’Up-Stairs. 

Tanquem doncs el 2021 amb moltes iniciatives 
sobre la taula i encarem 2022 amb molta 
il·lusió. Amb la il·lusió de projectes nous, 
tant europeus com locals i estatals; amb 
l’entusiasme de formar part de noves 
iniciatives i amb l’esperança de deixar enrere 
una pandèmia que ha canviat per sempre 
la forma de treballar i interaccionar entre 
nosaltres.

tornar a l'índex



Comunicació
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Visites a la web

92.055
2021

67.189
2020

118.132
2019

Entrades publicades al bloc

16
2021

20
2020

32
2019

Seguidors de Twitter

3.732
2021

3.662
2020

3.456
2019

Publicacions (Informes/reports/articles tècnics generats)

20
2021

18
2020

32
2019

Seguidors de Facebook

1.399
2021

1.393
2020

1.384
2019

Impactes en mitjans

12
2021

66
2020

125
2019



Tres grans temes han ocupat l’activitat d’aquest 
2021: El canvi climàtic (amb accions com ara els 
tallers a la ciutadania, els projectes a la ràdio 
amb alumnat de primària o amb l’impuls de pro-
postes de l’economia circular a Catalunya), la 
lluita contra la pobresa energètica (amb projec-
tes com EPAH, Cooltorise o Sun4All), les ener-
gies renovables o l’autoconsum (amb iniciatives 
com la publicació de la guia MONDCE).

Però no només això. 
Aquí un petit resum del 
número de projectes 
que hem desenvolupat a 
cada àmbit de treball, 
així com els projectes 
més destacats.

tots els projectes i activitats
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Projectes i activitats
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Projectes i activitats menú

Eficiència
Energètica

13

Cultura
Energètica

16

Estratègies
de finançament

2

Pobresa
Energètica

18

Canvi climàtic

9

TIC

2

Mobilitat Sostenible

2

Autoconsum

2
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Davant la necessitat urgent d’actuar per aturar 
el canvi climàtic, aportem el nostre òbol fent 
divulgació sobre els seus efectes i treballant per la 
transició energètica a través de projectes com els que 
destaquem a continuació:

Canvi climàtic (I)

Projectes i activitats

Des del gener del 2021 
fins a finals del 2024 s’ha 
posat en marxa el projecte 
CLIMATUBERS. Una 
iniciativa d’Erasmus+ que 
busca incloure a la lluita 
contra el canvi climàtic a 
tots aquells col·lectius que, 
normalment, no s’hi senten 
interpel·lats. I es realitza a 
través de tallers d’àmbit 
local i d’una eina que ha 
resultat mol efectiva en 
col·lectius com el de la gent 
gran: el vídeo participatiu.

Com involucrar als més petits en la 
lluita contra el canvi climàtic? Els 
tallers Ràdio i emergència climàtica 
de Sabadell i Trinitat Nova fan que 
l’alumnat formi part d’un programa 
de ràdio i els anima a formar part 
d’un projecte de comunicació que 
debat sobre conseqüències de 
l’emergència climàtica. El projecte 
treballa la formació i l’apoderament 
d‘infants d’entre 10 i 12 anys en torn a 
l’emergència climàtica i la necessitat 
de formar part de la solució davant 
d’aquest repte global.

Les comunitats vulnerables tenen 
moltes dificultats perquè es faci 
sentir la veu dins la lluita contra 
el canvi climàtic (malgrat ser, en 
moltes ocasions, un dels col·lectius 
que més probabilitats tenen de 
patir-lo). Per aquesta raó, els 
joves pertanyents a comunitats 
vulnerables representen un sector 
de la societat especialment poc 
empoderat en aquest tema. L’EYES 
crea Grups Locals de Joves perquè 
els més joves participin de la 
planificació energètica i climàtica a 
l’àmbit local.

https://www.ecoserveis.net/donation/climatubers/
https://climatubers.org/
https://www.ecoserveis.net/donation/eyes/
https://www.ecoserveis.net/donation/radio-i-emergencia-climatica-a-sabadell/
https://www.ecoserveis.net/donation/aps/
https://www.ecoserveis.net/donation/radio-i-emergencia-climatica-a-sabadell/
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Canvi climàtic (II)

Projectes i activitats

Quin ha de ser el futur de Barcelona com a biociutat? Quines 
barreres hi ha a nivell individual i col·lectiu que impedeixen avui 
avançar cap a la sostenibilitat social, econòmica i ambiental 
de la ciutat? El projecte Boscos i Ciència Ciutadana mobilitza 
diferents segments de la ciutadania i busca recollir opinions i 
vincular la ciutadania amb els boscos urbans i periurbans de 
la ciutat, preparant-la per la conferència anual organitzada pel 
European Forest Institute que tindrà lloc a Barcelona el 2022.

Escoles 50/50 és un 
programa d'educació 
ambiental realitzat 
per encàrrec de la 
Diputació de Barcelona 
per tal de portar a 
terme campanyes 
de sensibilització i 
estalvi energètic als 
municipis de Terrassa, 
Vallromanes, Alella i 
Lliçà d’Amunt.

GreenCoach és un projecte coordinat 
per Ecoserveis i co-financat pel 
programa europeu Erasmus+ Sports  
que ha creat aquest 2021 una eina 
en línia per tal de mesurar la petjada 
ambiental dels esdeveniments esportius. 
A més, també es va impulsar la creació 
d’una enquesta dirigida a les federacions 
de futbol de la UEFA de França, Bèlgica, 
Noruega, Suècia i Lituània per recollir 
prop de 2.000 respostes sobre hàbits 
medio-ambientals de les entitats.

BIOEnergia pel Desenvolupament 
local, és un projecte liderat per 
l’Ajuntament de Granollers amb 
l’objectiu de construir dues de 
xarxes de calor de biomassa al 
municipi, que permetran substituir 
les antigues calderes de gas 
natural en varis equipaments de 
la ciutat i centralitzar els consums 
tèrmics en només dues grans 
calderes de biomassa obtinguda 
localment.

Ecoserveis ha participat en el 
projecte elaborant el pla de 
comunicació i difusió, creant 
contingut gràfic i audiovisual 
per tal que la ciutadania i altres 
municipis coneguin la iniciativa 
i d’aquesta manera impulsar la 
proliferació d’altres xarxes de 
calor (District Heating) en 
altres punts del territori. 

https://www.ecoserveis.net/donation/boscos-i-ciencia-ciutadana/
https://www.ecoserveis.net/donation/greencoach/
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Com acompanyar les persones usuàries d’energia a 
posar en marxa instal·lacions d’autoconsum? El 2021 
hem potenciat aquesta àrea d’actuació a través de 
projectes com el MONDCE o l'Energia Solar per a 
tothom.

tornar a l'índex tots els projectes i activitats

Autoconsum

Projectes i activitats

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. Una proposta per anar un pas més enllà 
de l’autoconsum compartit.

S’han publicat vídeos, materials i una guia, impresa 
en paper i disponible en línia. La realització del 
projecte ha estat possible gràcies a la participació de 
l’Associació de Serveis Energètics Bàsics Autònoms 
i el suport de l’Ajuntament de Barcelona. La guia es 
dirigeix especialment a les Entitats de l’Economia 
Social i Solidària.

Energia solar per a tothom és 
el primer projecte que busca 
provar un mecanisme perquè 
les llars més vulnerables 
participin de les energies 
renovables. Es tracta d’una 
iniciativa innovadora i centrada 
principalment en l’àmbit 
rural i de la qual va sorgir 
posteriorment el Sun4All, el 
projecte europeu finançat per 
l’Horitzó 2020.

https://www.ecoserveis.net/donation/mondce/
https://www.ecoserveis.net/donation/energia-solar-per-a-tothom/
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2022/02/Maqueta-MONDCE-km-5.pdf
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La mobilitat urbana és una de les fonts principals d’emissions 
de contaminants i suposa més del 20% de la despesa 
energètica de Barcelona. És per això que la ciutat transita 
cap a una mobilitat sostenible, eficient i equitativa. Per 
mitigar el canvi climàtic, la ciutat s’ha fixat reduir els 
seus nivells d’emissions de CO2 un 40% l’any 2030 en 
relació al 2005. I Ecoserveis forma part d’aquest canvi de 
paradigma promovent iniciatives de mobilitat sostenible 
com, per exemple, el V2Market.

tornar a l'índex tots els projectes i activitats

Projectes i activitats

Mobilitat sostenible

Ecoserveis coordina el projecte Horitzó 
2020 V2Market. Una iniciativa a nivell 
europeu per tal de desenvolupar les 
condicions marc de mercat per a la 
integració dels serveis vehicle-a-xarxa 
(V2G) i vehicle-a-edifici (V2B) en el 
mercat de Flexibilitat Local i Eficiència 
Energètica.

I és que les tecnologies V2G i V2B articulen l’ús de 
bateries de vehicles elèctrics (EV) no només per carregar 
l’electricitat del sistema, sinó per emmagatzemar i 
descarregar l’electricitat emmagatzemada brindant 
flexibilitat al sistema elèctric. Aquest intercanvi es tradueix 
en estalvi d’energia mesurable i en un millor rendiment per 
al sistema energètic en general.

https://www.ecoserveis.net/donation/v2market/


El projecte de Rehabilitació Energètica a Sant Cugat 
(Barcelona) té per objectiu oferir un assessorament 
individualitzat per aquells que vulguin entrar en un 
procés de rehabilitació residencial energètica i així 
millorar l’eficiència de les llars de la ciutat del Vallès 
Occidental. En definitiva, es tracta d’oferir un servei de 
suport i assessorament a la rehabilitació.

El projecte d’Horitzó 2020 SENDER posa 
a l’usuari al centre del sistema energètic 
i desenvolupa aplicacions de serveis 
energètics per a una resposta proactiva 
a la demanda (DR), comoditat domòtica i 
mecanismes de seguretat. És a dir, SENDER 
canvia la demanda d’un enfocament reactiu 
a un proactiu. Ecoserveis hi contribueix 
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.

Eficiència Energètica

Com aconseguir que la societat aprengui a 
fer un bon ús de l’energia? Com empoderar 
la ciutadania perquè passi de consumidor 
passiu a usuari actiu? Aquest 2021 Ecoserveis 
ha volgut reforçar l’assessorament directe, 
els tallers i els projectes dedicats a reduir el 
malbaratament d’energia. En destaquem tres: 

15tornar a l'índex tots els projectes i activitats

El Cicle per la transició energètica 
al món local de la Diputació de 
Barcelona i la Xarxa de Pobles i 
Ciutats per a la sostenibilitat té per 
objectiu sensibilitzar als municipis en 
temes de transició energètica. Gràcies 
a aquesta iniciativa, molts municipis 
poden aprendre sobre quines eines 
tenen per a ser motor de canvi, també 
a nivell local.

Projectes i activitats

https://www.ecoserveis.net/donation/cicle-per-la-transicio-energetica-al-mon-local/
https://www.ecoserveis.net/donation/cicle-per-la-transicio-energetica-al-mon-local/
https://www.ecoserveis.net/donation/sender-sustainable-consumer-engagement-and-demand-response/
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La pobresa energètica s’ha convertit en una xacra, i 
més des que les famílies han de fer front a factures 
elèctriques cada vegada més elevades. La tasca d’Eco-
serveis vira, cada vegada més, a centralitzar esforços 
per abordar les causes estructurals de la pobresa ener-
gètica i treballar per combatre-la amb els anàlisis periò-
dics de bones pràctiques i la lluita per unes polítiques 
i una millor legislació a nivell local, autonòmic, estatal 
i internacional. Així, a través de divulgació en jornades 
tècniques, cursos de formació i tallers específics, pro-
posem solucions a nivell energètic i social, de consum i 
de salut, adreçades tant a públic tècnic com a famílies 
en situació de vulnerabilitat i a la ciutadania en general.

Els següents 7 grans projectes del 2021 dedicats a 
aquest àmbit de treball demostren que es tracta d’una 
temàtica cada vegada més important per l’associació.

tornar a l'índex tots els projectes i activitats

Projectes i activitats

Pobresa Energètica (I) 

L’Energy Poverty Advisory 
Hub (EPAH) és la iniciativa 
principal de la Unió Europea 
encaminada a erradicar la 
pobresa energètica i accelerar 
la transició energètica justa dels 
governs locals europeus. Per 
a fer-ho, el projecte disposa 
d’un servei d´assessorament 
per a municipis amb un planter 
multidisciplinari d’experts i 
expertes en pobresa energètica. 
Després que Ecoserveis 
comencés a treballar contra la 
pobresa energètica al 2006, la 
gestió del projecte suposa una 
fita històrica per l’entitat.

https://www.ecoserveis.net/donation/epah/
https://www.ecoserveis.net/donation/epah/
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Projectes i activitats

Pobresa Energètica (II) 

Pot formar tothom part 
de la transició energètica? 
Està tothom interpel·lat pels 
discursos sobre energies 
renovables? El projecte Sun4All 
pretén establir un pla de suport 
financer per a l’accés a les 
energies renovables per a les 
llars pobres en energia.

Entre 50 i 125 milions de persones a la UE no 
poden permetre’s un confort tèrmic interior 
adequat. SUITE té com a objectiu desenvolupar 
un pla d’escalabilitat, basat en els resultats 
del projecte ASSIST2gether, una proposta 
enfocada a reduir la pobresa energètica a través 
d’operadors socials. Ecoserveis no només ha 
coordinat el projecte sinó que ha liderat el pla 
d’escalabilitat a la província de Barcelona.

La pobresa energètica es dona només als mesos 
d’hivern? Cooltorise vol conscienciar sobre la 
necessitat de parlar d’aquesta problemàtica, 
també als mesos d’hivern. I és que no poder 
mantenir una temperatura saludable a casa per 
la impossibilitat de pagar les factures elèctriques 
és pobresa, sigui el mes de l’any que sigui. El 
projecte inclou també el concepte de resiliència 
climàtica.

https://www.ecoserveis.net/donation/suite/
https://www.ecoserveis.net/donation/eurosolar-for-all-energy-communities-for-a-fair-energy-transition-in-europe-sun4all/
https://www.ecoserveis.net/donation/cooltorise-2/
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Projectes i activitats

Pobresa Energètica (III) 

Programa d'estalvi energètic i pobresa energètica 
de la Diputació de Girona: L’últim any s’ha reforçat 
molt la connexió directa amb la ciutadania a través 
de tallers, activitats, xerrades, fires. En aquest 
cas, s'ha aconseguit sensibilitzar (energèticament 
parlant) a molts municipis de la demarcació de 
Girona (un territori força descentralitzat) a través 
d’activitats com parades als mercats o tallers. 

En aquesta mateixa línia es va 
desenvolupar el Cross KIC EC 
Boost Mataró Lab, una iniciativa 
que ha estat posteriorment 
seleccionada per la New European 
Bauhaus initiative (NEB) de 
l’European Institute of Innovation 
& Technology (EIT). Un projecte, 
el EIT-Climate KIC, que ha estat el 
primer a escala internacional on se’ns ha 
encarregat la dinamització comunitària al 
voltant de les comunitats energètiques. Una 
iniciativa per a promocionar les comunitats i 
tractar la vulnerabilitat energètica.

S’han atès 13.096 llars, sobre tot gràcies als 
diversos Punts d'Assessorament Energètic 
(PAE) repartits per la demarcació de Barcelona. 
Això ha permès donar assistència a més de 
33.000 persones de forma indirecta i consolidar 
l’oferta d'assessorament telefònic i presencial.

https://www.ecoserveis.net/donation/cross-kic-ec-boost-mataro-lab/
https://www.ecoserveis.net/donation/cross-kic-ec-boost-mataro-lab/
https://www.ecoserveis.net/donation/punts-dassessorament-energetic-bcn/
https://www.ecoserveis.net/donation/punts-dassessorament-energetic-bcn/
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Avui hi ha una clara bretxa entre el sector financer i el sector de 
l’energia sostenible. Són molts els actors que volen ser motor de canvi 
però no saben com. I, més important, no saben com obrir les línies de 
finançament o les estratègies que els permetin portar-ho a terme. És 
per aquest motiu que posem el nostre coneixement al servei 
d’emprenedors i inversors, públics i privats, interessats en iniciatives 
sostenibles i innovadores.

Estratègies de finançament

Projectes i activitats

Fiscalitat energètica en l’àmbit local: suport en la redacció d’ordenances per a la 
transició energètica. Ha estat especialment rellevant el suport tècnic als municipis 
a través, per exemple, de l’eina de càlcul econòmic de la bonificació de l’IBI 
per autoconsum, realitzada juntament amb la Diputació de Barcelona. L’ajuda 
tecnològica prestada a municipis com Masnou, Sant Cugat o Sant Just d’Esvern 
ha permès proporcionar una eina (en format full de càlcul Excel), que els ajuda, 
entre molts altres, a determinar l'impacte econòmic que pot tenir la bonificació a 
l'IBI que apliqui al seu municipi o àmbit territorial en qüestió, per a totes aquelles 
noves instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic d'energia.  

tornar a l'índex

https://www.ecoserveis.net/donation/fiscalitat-energetica-local-redaccio-ordenances-transicio-energetica/
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Son moltes les persones que volen fer un canvi en el seu dia 
a dia, fer un pas endavant per a ser més eficients, però no saben 
com. D’aquí que sigui tan important la cultura energètica. Per tal de 
millorar aquest aspecte de la nostra societat, des d’Ecoserveis donem a 
conèixer les tecnologies renovables, ensenyem als ciutadans a fer un ús eficient 
de l’energia, potenciem l’empoderament en energia i informem sobre els drets 
energètics, la normativa que els regula i els mecanismes per a exercir-los.

tornar a l'índex tots els projectes i activitats

Cultura Energètica

Projectes i activitats

El projecte Renovant energies: 
Dones impulsant la transició 
energètica és un programa 
formatiu i un pla d'inserció 
laboral que vol fomentar la 
participació de les dones en el 
sector energètic, un món de 
per sí força masculinitzat. En 
especial, es vol fomentar la seva 
participació en el sector de les 
comunitats energètiques, per així 
promoure-les des de la mirada 
social i solidària, des d’una mirada 
de cooperació entre veïnes. 

Tot i que el projecte 
METEO-RENOVABLES es va 
impulsar al 2014, el projecte 
continua actiu gràcies a 
l’espai El Temps de TV3. 
Ecoserveis proporciona al 
meteoròleg Francesc Mauri 
les dades recollides per 
satèl·lit del potencial real 
que ofereixen les energies 
renovables, per així fer saber 
a la ciutadania, a través de 
mitjans generalistes, quin és 
el potencial de totes elles. 

Catalunya és una de les regions europees 
amb major risc de patir incendis forestals, i 
la valorització de la biomassa forestal és una 
de les vies més importants per actuar en 
aquesta direcció. D’aquesta premissa neixen 
els projectes Indústries pel Clima i Esports 
pel Clima, dues iniciatives que tenen per 
objectiu impulsar la descarbonització a partir 
de la bioenergia en dos sectors estratègics: 
El del sector industrial i el que engloba els 
centres esportius. Es tracta de promocionar 
accions clau pel foment d’un ús sostenible 
de la bioenergia i per a l’impuls de 
l’economia circular a Catalunya.

https://www.ecoserveis.net/donation/renovant-energies-dones-impulsant-la-transicio-energetica/
https://www.ecoserveis.net/donation/energizair/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/el-temps-tn-migdia-031220/video/6072669/
https://www.ecoserveis.net/donation/industries-pel-clima/
https://www.ecoserveis.net/donation/esports-pel-clima/
https://www.ecoserveis.net/donation/esports-pel-clima/


L’impacte de la nostra actuació 
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66 Projectes
desenvolupats
2021

31 • 2020
46 • 2019
55 • 2018

16 Projectes i actuacions
d’abast internacional
2021

5 • 2020
8 • 2019
8 • 2018

13.096+ Llars en situació
d'exclusió ateses
2021altres serveis

13.712 • 2020
17.772 • 2019
14.403 • 2018



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

professionals externs i altres.

399.145,41 €

471.348,91 €

870.494,32 €

559.335,03 €

164.254,89 €

723.589,92 €

2021

2021

182.002,91 €

188.745,83 €

370.748,74 €

370.949,06 €

86.254,61 €

457.203,67 €

2020

2020

49%

51%

81%

19%

46%

54%

77%

23%

per prestació de serveis 150.190,79 €

413.778,12 €ajuts i subvencions

563.968,91 €INGRESSOS TOTALS

374.651,87 €

133.795,97 €

508.447,84 €DESPESES TOTALS

altres despeses*

personal

2019INGRESSOS

2019DESPESES

32%

68%

74%

26%



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.

despeses totals
2019-2020-2021

*

420.387 €
Pressupost

2016

383.089 €
Pressupost

2020

484.897 €
Pressupost

2017

531.505 €
Pressupost

2018

800.000 €
Pressupost

2021

508.447 €
Pressupost

2019

* * *

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


Reptes per a 2022

I així seguir acompanyant a la 
ciutadania, a les entitats privades i 
als organismes públics a implicar-se 
en la revolució energètica.

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
https://www.rescoop.eu/
https://righttoenergy.org/
https://clusterenergia.cat/
https://www.clusterbioenergia.cat/ca/
https://alianzaautoconsumo.org/
https://porelclima.org/
https://www.facebook.com/MovimentJusticiaClimatica/
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+34 934 590 022 • +34 651 306 169
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www.ecoserveis.net

twitter.com/Ecoserveis
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