
            

 

 

                                                                                                                        Nota de premsa                                                  

PIMEC i l’ICAEN presenten un estudi pilot que constata la 

necessitat que els ajuts per la transició energètica arribin a les 

pimes del sector industrial  

L’entitat empresarial va seleccionar vint pimes catalanes dels sectors industrials més 

rellevants i l’Institut Català d’Energia va subcontractar l’estudi a l’empresa Onsen 

Energia . 

Barcelona, 28 d’abril de 2021. PIMEC i l’Institut Català d’Energia (ICAEN) han 

presentat en una trobada digital les conclusions de l’estudi pilot realitzat en un grup de 

pimes del sector industrial manufacturer de Catalunya per tal de copsar necessitats i 

oportunitats en l’àmbit de l’eficiència energètica. 

PIMEC va seleccionar 20 pimes dels sectors industrials més rellevants (sectors de 

tèxtil i confecció, paper i arts gràfiques, metal·lúrgia i cautxú, fusta, material elèctric i 

altres indústries) i distribuïdes per tota la geografia catalana. 

Al llarg de la trobada, també s’ha parlat del nou sistema tarifari del mercat elèctric, que 

entrarà en vigor a partir de l’1 de juny de 2021, així com de l’ampliació de 35 milions 

d’euros de la dotació pressupostària en ajuts per eficiència energètica. 

El president de la Comissió d’Energia de PIMEC, Joan Vila, ha declarat en el seu discurs 

inicial que “una bona gestió i una elaborada eficiència energètica és clau per la 

supervivència de les pimes del sector industrial.” 

Per part seva, la cap d’Unitat d’Indústria de l’ICAEN, Mariona Coll, ha afirmat que 

l’Institut està valorant la possibilitat de realitzar un segon treball més detallat sobre la 

gestió de l’energia a les pimes del sector industrial a Catalunya, ja que aquestes 

representen gairebé el 65% del PIB català. També ha animat a les empreses a engegar 

projectes d’eficiència energètica: “és molt més rendible a nivell de país apostar per 

l’eficiència energètica perquè l’energia més barata és la que no es consumeix”. 

En la cloenda de la trobada, el president de la Comissió de Sostenibilitat de PIMEC, 

Jaume Puig, ha destacat que “una manera perquè les pimes puguin accedir amb més 

facilitat als ajuts per la transició energètica és agrupant projectes per territori o sector”. 

Les pimes dels sectors industrials i l’eficiència energètica 

De l’estudi es desprèn que les principals motivacions de les empreses en relació a 

l’energia són: 

▪ L’elevada conscienciació social sobre la necessitat de fer una transició 
energètica. 

▪ La motivació per desenvolupar projectes d’autoconsum fotovoltaic. 
▪ La conscienciació de la descarbonització de les flotes de vehicles. 

 



       
En destaca també que les empreses que es plantegen dur a terme accions concretes 

d’eficiència energètica són aquelles per les quals l’energia suposa més del 5% dels 

costos operacionals. Les mesures en la il·luminació i la climatització són les 

majoritàries, mentre que sistemes de monitoratge, auditories o altres tipus d’actuacions 

s’apliquen en un percentatge molt menor. 

En el capítol de les subvencions, les empreses no en tenen un coneixement o no les 

aprofiten, sovint perquè projectes petits no hi troben l’encaix entre els requisits que 

s’exigeixen, siguin tècnics o d’inversió. 

A banda de les empreses que han participat en l’estudi, PIMEC ha constatat que moltes 

empreses engegarien projectes de fotovoltaica per autoconsum si hi hagués alguna 

línia d’ajuts directa específica. 

 

 


