
  
 

MOCIÓ PERQUÈ L’ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL SEGUEIXI LA PRÀCTICA COMUNA 

DELS MUNICIPIS VEÏNS 

 

Els grups municipals signants ens fem càrrec de la sol·licitud presentada a tots els grups amb 

representació per la Coordinadora d’Associacions de Veïns de Premià de Mar i signada pels 

representants de totes les associacions i que diu el següent: 

 

«Sabem i entenem que no és un problema exclusiu de Premià de Mar. Ni tan sols entra dins de les 

competències dels ens municipals el fet de trobar una solució legislativa per fer front al creixent 

fenomen de l'ocupació i a les seves màfies. No obstant això, actuant dins d'aquestes competències 

pròpies, es pot pal·liar el problema i no agreujar-lo amb algunes mesures com l'increment de les 

mesures de seguretat (proposta ja duta a terme a la Taula de Seguretat i Convivència), reforç més 

intensiu en la vigilància, potenciar la ja esmentada “Taula” amb la participació de les entitats 

municipals, i, sobretot, adequant les normes d'alta al padró municipal amb els mateixos criteris que 

els nostres pobles limítrofs.   

 

Som l'únic municipi del nostre entorn, que permet la inscripció dels "okupes" al padró municipal, en 

virtut d'una moció resolutiva del Ple d'octubre de 2018. Ajustant-se a la legalitat vigent, aquesta 

moció permet l'empadronament sense tenir en possessió el títol de propietat de l'habitatge on es vol 

empadronar, ni contracte de lloguer. S'ha creat un paradigma, aquesta situació està provocant un 

efecte crida perquè els "okupes", i especialment les seves màfies, veuen en Premià de Mar un 

municipi relaxat, on poder actuar al seu aire. 

 

Atès que les circumstàncies actuals són molt diferents de les existents l'octubre de l’any 2018. 

 

Atès que hem vist un augment de les ocupacions al nostre municipi. 

 

Atès que moltes d'aquestes ocupacions han provocat maldecaps als veïns afectats, violència, 

robatoris i Premià de Mar s'ha vist abocada a un creixent nombre d'actes delictius. 

 

Atès que la resta de municipis del nostre entorn, tal i com es pot observar a les seves respectives 

webs, tenen un altre escenari envers l'empadronament lliure. 

 

Com a COAV, demanem que el nostre municipi reguli la seva pràctica amb relació a l'alta al padró 

municipal, igualant l'empadronament amb tots els convilatans del municipi amb les mateixes 

condicions i garants. Tanmateix, assimilar aquesta inscripció amb la dels pobles del nostre entorn, 

mitjançant l'aprovació d'una moció resolutiva en aquest sentit.» 

 


