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� Energia - societat

� Millorar la cultura energètica
� Promoure model energètic més just

Ecoserveis

• Pobresa energètica
• Eficiència
• Renovables
• Consumidor energètic
• Canvi climàtic

o Assessorament diferents perfils 
d’usuari energètic

o Educació i formació
o Comunicació
o Auditories
o Seguiment polítiques i advocacy
o Estudis 



Col·lectius 

� Consumidor energètic (general)
� Consumidor vulnerable
� Comunitats de veïns
� PIMES
� Instal·ladors
� Escoles

Consumidor energètic (I)

� Que portin les seves factures
� Incidir en el consum responsable 

d’energia
� Canvis de tarifa, potència i comportament 

(� estalvis entre 600-1200 euros l’any!)

Què
fem?

A) Xerrades per entendre la factura a 
diversos col·lectius

Què podeu 
fer?



Consumidor energètic (II)

B) Formació OMICs 
(Oficines Municipals d’Informació al Consumidor )

� marc regulatori del mercat elèctric 
(mecanismes que poden utilitzar en els seus 
processos de mediació i arbitratge)

Què
fem?

C) Assessorament i assessoria individual

Què podeu 
fer?

Consumidor energètic (III)
Què
fem?

E) EcoGator: www.ecogator.es

F) Energy Express (visites amb implementació de 
mesures estalvi de baix cost) 

D) Bajatelapotencia.org



Consumidor vulnerable (I)

� 2007 � Projecte EPEE
� Energy Ambassadors
� Vulnerable Consumers’ Group 

(Comissió Europea) 
� Experts en pobresa energètica pel 

Comitè Econòmic i Social de la UE
� Seguiment de polítiques, bones 

pràctiques, recomanacions
� Treball amb diverses institucions

Què
fem?

Consumidor vulnerable (II)
A) Formació a Serveis Socials (comandaments i 

tècnics)

B) Formació i assessoria org.públics

Què
fem?

C) Fuel Poverty Group (Ecoserveis – ABD)
• Visites a cases � mesures baix cost

• Punts d’informació periòdics

• Xerrades



Consumidor vulnerable (III)
Què
fem?

D) Comunicació i divulgació
E) Tallers a col·lectius en risc (gent gran, nouvinguts, 
associacions de veïns de barris amb alts index d’atur, etc)

F) Publicacions

www.ecoserveis.net/es/pobreza-energetica-2/

Consumidor vulnerable (IV)
- Optimitzar la potència
- Consells ús energia a la llar
- Serveis extres contractats?
- Aplicar mesures d’estalvi de baix cost
- Assistència a col·lectius en risc �

electrodomèstics eficients

Què podeu 
fer?

�Usuaris elegibles ���� que es passin a PVPC i 
demanin el bo social

S’estima que hi ha 1M de pensionistes que compleixen els 
requisits... i només 300.000 acollits al bo social!



Comunitats de veïns
Despesa considerable (>10 kW)
Sovint potència sobredimensionada

� Anàlisi consums i potencial d’estalvi
� Valoració econòmica de l’estalvi
� Anàlisi tarifari i de serveis contractats
� Incidir en el consum (il·luminació, climatització)
� Ajustar tarifes i potència

Cas pràctic: 2 edificis de 150 habitatges

Potencia de 250 kW a 50 kW ����

50.000 € d’estalvi/any!!!

Què
fem?

PIMES
Sector serveis petit� emprenedors que coneixen el 
seu mercat però no tenen perquè saber d’energia

� Assessoria energètica
� Premium Light: www.premiumlight.eu

� European Enterprises Climate Cup

Què
fem?

� treballar amb gremis i associacions 
professionals

� Optimització potència
� Reducció consum (hàbits, eficiència energètica)
� Estalvi…i RSC!

Què podeu 
fer?



Instal·ladors

� Premium Light: formació en il·luminació eficient 
� Gremi instal·ladors de Barcelona, l’Hospitalet del 

Llobregat, Vallès, Sabadell
� Programades: Figueres, Lleida, Reus, etc. 

www.premiumlight.eu

Agents clau per incorporar l’eficiència energètica a tots 
els àmbits � falta formació “objectiva”

Què
fem?

� Formacions que ajudin a formar criteri 
en mesures d’eficiència

� Informació sobre la qualitat de 
productes d’eficiència

Què podeu 
fer?

Escoles
Escoles concertades tenen menys despesa que les 
públiques (la meitat!)

� Aconseguir que les escoles puguin 
veure els seus consums i despesa

� Promoure activitats perquè els alumnes 
monitoritzin punts de consum, 
promoguin mesures d’eficiència i 
estalvi, etc

Què podeu 
fer?

� Activitats per conscienciar  sobre el bon ús de 
l’energia

� Tallers per entendre relació causa-efecte de l’ús 
de energia i el canvi climàtic

Què
fem?



www.ecoserveis.net

joana@ecoserveis.net
Telf. 934590022

Moltes gràcies! 


