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PIMEC demana estendre la bonificació del gasoil 

professional als autònoms i les mipimes que utilitzen els 

vehicles de forma intensiva en el seu negoci 

 

La patronal ha fet arribar per carta aquesta petició a la vicepresidenta i ministra 

d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño 

L’entitat proposa que els 4.250 milions d’estalvi es destinin al manteniment de 

l’activitat econòmica i a reforçar les mesures específiques per a pimes i autònoms 

destinades a l’impuls de la sostenibilitat energètica i la modernització de vehicles 

Barcelona, 30 de desembre de 2022. PIMEC demana que la pròrroga de la bonificació 

del gasoil professional aprovada en el Reial Decret Llei 20/2022 no es limiti només al 

sector del transport per carretera i de viatgers i s’estengui als autònoms i mipimes que 

tinguin una utilització intensiva en l’operativa dels seus negocis, com per exemple, els 

vehicles destinats a l’activitat comercial o al repartiment de productes.  

PIMEC assenyala que la mesura aprovada aquest dimarts pel Consell de Ministres, que 

elimina la bonificació general de 20 cèntims per litre de benzina, suposa per a  l’Estat un 

estalvi d’uns 4.250 milions. En aquest sentit, l’entitat demana que aquests recursos es 

destinin a garantir el manteniment de l’activitat econòmica i a reforçar les mesures 

específiques per a pimes i autònoms destinades a l’impuls de la sostenibilitat energètica 

i la modernització de vehicles. La patronal ha fet arribar per carta aquesta petició a 

la vicepresidenta i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia 

Calviño. 

Al mateix temps, aquestes mesures van destinades a la lluita contra la inflació subjacent, 

que avui s’ha anunciat que ha augmentat fins al 6,9%. L’últim butlletí econòmic del Banc 

d’Espanya ha confirmat l’augment de la influència dels preus energètics sobre la inflació 

subjacent degut a la intensificació de la transmissió de la seva variació a la resta de 

preus. En conseqüència, la patronal entén que impulsar mesures de reducció de costos 

i de sostenibilitat energètica a les pimes, que suposen el 99,8%, hauria de tenir un efecte 

de contenció dels preus dels productes. 
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