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PIMEC Vallès Occidental orienta les pimes en la reducció 

de costos energètics i aposta per les energies renovables 

i l’autoconsum 

70 persones assisteixen a la jornada sobre eficiència energètica i negociació de preus de 

subministrament, organitzada per la Comissió de Sostenibilitat i Economia Circular de 

PIMEC 

Sant Cugat, 30 d’octubre de 2019. PIMEC Vallès Occidental ha acollit avui al SC Trade 

Center el ‘PIMEC Fòrum. Oportunitats per a la reducció de costos energètics’, una jornada 

organitzada per la Comissió de Sostenibilitat i Economia Circular de PIMEC amb l'objectiu 

d'analitzar les accions prioritàries que poden dur a terme les pimes per a aconseguir 

una reducció dels costos energètics i millorar la seva competitivitat, a través de la 

implantació de diferents canvis a nivell energètic: eficiència energètica, negociació de preus 

de subministraments, i autoconsum i autosuficiència energètica.  

Aquesta jornada, a la qual han assistit 70 empresaris i empresàries, ha servit per orientar 
les empreses davant l’oportunitat d’obtenir un retorn de la inversió assumible i un estalvi 
en els costos energètics, gràcies als canvis legislatius en l’autoconsum elèctric establerts 
pel RD 244/2019, l’abaratiment del cost de les plaques fotovoltaiques i els avenços 
tecnològics. En aquest sentit, PIMEC ha donat a conèixer les diferents maneres de finançar 
la inversió a través d’eines orientades a millorar el monitoratge, les auditories 
energètiques, i el gestor energètic, entre altres qüestions. 

La benvinguda a l’acte ha estat a càrrec del president de PIMEC Vallès Occidental, Josep 
Maria Catalán, qui ha criticat l’elevat cost de l’energia que pateixen les pimes 
catalanes, que “la paguen un 30% més cara que a la resta d’Europa, fent-les perdre 
competitivitat”. “Hem d’anar cap a un estalvi energètic i cap a un model d’energies 
renovables més respectuós amb el medi ambient”, ha defensat després de proposar 
algunes mesures com la rebaixa del preu del factor de potència, la transferència del 
cost de les subvencions de la factura energètica als Pressupostos Generals de 
l’Estat, evitar discriminacions d’empreses en funció de la seva ubicació geogràfica, 
entre altres. 

Per la seva banda, el director tècnic de la Comissió de Sostenibilitat i Economia Circular de 
PIMEC, Joan Barfull, ha presentat la resta de ponents i ha assegurat que “ara mateix és 
un bon moment per a les empreses per fer una anàlisi sobre la implantació d’un 
model d’autoconsum, com per exemple a través de la instal·lació d’un sistema d’energia 
fotovoltaica”. D’altra banda, en la seva intervenció, la tinenta d'alcaldia de Promoció 
Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç, Elena Vila, ha dit que “el present i el futur del 
teixit empresarial passa per aquesta aposta per la sostenibilitat i per l’impuls d’una 
xarxa d’eficiència energètica”. 

A continuació, el tècnic de la Unitat d'Indústria d'ICAEN, Patrick Renau, ha exposat alguns 
dels ajuts a la indústria, mentre que el Carlos Arqués, enginyer tècnic d'Energia a Factor 
Energia, i el Manel Muñoz d’Alterna han parlat sobre la implantació de solucions 
fotovoltaiques per a les empreses. A més, el responsable de producte de Circutor, Miquel 
Povedano, i la Laura Garcia d'Onsen Energia, han explicat als assistents solucions de 
monitoratge del consum. Finalment, el soci-consultor de Trébol Energia, Josep Graell, ha 
parlat de l’estratègia en la concentració de subministraments energètics.  
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