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PIMEC destaca que les empreses que incorporen 
elements d’eficiència energètica estalvien costos i 

milloren la seva competitivitat 

La patronal organitza una trobada digital per explicar a les pimes del Baix Llobregat les 
oportunitats d'estalvi derivades de la implementació de les energies renovables: 
autoconsum, biomassa...  

Sant Feliu de Llobregat, 14 d’octubre de 2020. PIMEC ha destacat avui que les 
empreses que incorporen elements d’eficiència energètica estalvien costos i 
milloren la seva competitivitat. Així, ho ha explicat el director tècnic de la Comissió de 
Sostenibilitat i Economia Circular de la patronal, Joan Barfull, durant la trobada digital 
sota el títol “Oportunitats per reduir costos energètics”, organitzada per PIMEC Baix 
Llobregat – L’Hospitalet. “Si les empreses incorporen elements d’autoconsum, com 
plaques fotovoltaiques o energies renovables, també milloraran la seva posició 
de cara a les bonificacions fiscals”, ha afegit abans de posar de manifest que les 
pimes no poden fer una bona gestió energètica sense conèixer amb detall els seus punts 
de consum ni indicadors de mesura i control, així com eines per millorar aquest 
aspecte: el monitoratge, les auditories energètiques, el gestor energètic, etc. 

En la seva intervenció el vicepresident de PIMEC Baix Llobregat-L'Hospitalet, Jaume 
Masclans, ha destacat la importància de l’eficiència energètica per la societat i 
l’economia i creu que “és la pedra angular de la política energètica, a més d’un 
element clau que s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
l’Agenda 2030 de l’ONU”. Per part seva, la presidenta del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, Eva M. Martínez, ha assegurat que els temes energètics “fa temps que estan 
a l’agenda pública” i ha animat les pimes a treballar per la transició energètica “per 
reduir costos, per cultura empresarial, per eficiència i per responsabilitat social 
corporativa”.  

Tenint en compte que la bioenergia per processos tèrmics és una solució eficient, 
sostenible i rendible i que, avui dia a Europa, és l’energia renovable que s’utilitza 
més per a la producció de calor, l’acte ha comptat amb ponents que han parlat sobre 
la bioenergia per a ús tèrmic industrial: Marc Cortina, gerent del clúster de la Bioenergia 
de Catalunya; David Merino, CEO d'ATRIA Bioenergia; i Àngel Fernàndez, director 
comercial de Pelletech. En aquest sentit, han explicat als participants els beneficis de 
promoure l’ús de la biomassa i altres tipus de combustibles i energies renovables: “És 
una oportunitat per a la reducció d’emissions de CO2 a l’empresa i per fomentar la 
sostenibilitat”.  

D’altra banda, el director tècnic del departament d'Enginyeria d'Ipae S.L, Ton Fumadó, 
ha fet una xerrada sobre autoconsum i eficiència energètica, tot destacant que, pel que 
fa als canvis legislatius en l’autoconsum elèctric establerts pel RD 244/2019, 
“l’abaratiment del cost de les plaques fotovoltaiques i els avenços tecnològics ofereixen 
possibilitats reals per a les empreses d’analitzar aquesta opció seriosament, obtenir 
un retorn de la inversió assumible i un estalvi en els costos energètics”. 

Aquesta trobada està alineada amb els ODS 7, 9 i 12: 

   


