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PIMEC proposa limitar el preu de la llum amb un 
topall com a mesura immediata per fer front a 

l’encariment de l’energia 
La patronal proposa aquesta mesura d’urgència mentre no es canvia el sistema 
de fixació de preus de l’energia  

El president de PIMEC proposa i treballa en la creació d’un comitè 
socioeconòmic per ajudar les empreses i fer front a les diferents crisis que ens 
afecten    

El conseller d’Empresa i Treball s’ha reunit avui amb el president de PIMEC i 
representants de pimes de diferents sectors per analitzar les afectacions que 
l’encariment de l’energia està provocant a les empreses catalanes 

Barcelona, 14 de març de 2022. El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha proposat la 
creació d’un comitè tècnic socioeconòmic, que compti amb la participació del 
Govern i dels agents socials més representatius, per poder prendre decisions a curt, 
a mitjà i llarg termini en la recuperació econòmica i les crisis que estan afectant. Cañete 
proposa que “aquest nou àmbit d’actuació s’emmarqui en el diàleg social permanent i 
sigui la referència per tractar aquesta conjuntura econòmica, tal com ho va ser el 
PROCICAT durant la pandèmia”. Així ho ha manifestat durant una reunió celebrada 
aquest matí a la seu d’ACCIÓ amb el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i 
una representació de pimes catalanes de diferents sectors i territoris.  

El president de PIMEC ha reclamat “mesures immediates perquè en aquests moments 
hi ha empreses que no aixequen la persiana perquè els hi surt més car que tenir-la 
abaixada per culpa de l’encariment de l’energia, principalment”. En aquest sentit, ha 
suggerit que, mentre no es canvia la fixació de preus de l’electricitat i com a mesura 
d’urgència, cal “limitar el preu de la llum amb un topall i una rebaixa transitòria 
d’impostos de llum, aigua i gas”, tal com també ha demanat el conseller d’Empresa i 
Treball.  

Cañete ha insistit en la necessitat de canviar el sistema de fixació de preus de 
l’energia que sigui just davant del risc de tancament d’empreses i la pèrdua de llocs 
de treball: “no podem permetre models de mercats que generin rendes excessives 
que afectin la competitivitat de l’economia”, ha manifestat. Amb l’actual sistema, “en 
una situació de preus del gas de 250 euros MWh s’assoleixen preus de l’electricitat de 
514 euros MWh per tenir un sistema en què el preu final el marca l’energia més cara, 
mentre que si fem el càlcul de manera ponderada (pagar el preu de producció de cada 
una de les energies) els preus serien de 211 euros MWh”.  

Finalment, el president de la patronal ha demanat “una aposta decidida per a la 
transició energètica per no ser dependents en aquesta matèria i garantir un model 
equilibrat i respectuós amb l’entorn”. 


