
 

Moció que presenta Crida Premianenca - Alternativa Municipalista 

per a l'adhesió de Premià de Mar a l’Associació de Municipis i 

Entitats per l’Energia Pública (AMEP). 

 

El model energètic actual, amb la generació de l’energia basada en combustibles fòssils, 

a grans instal·lacions lluny de lloc de consum, amb aquesta producció i la seva distribució 

en mans d’un oligopoli de grans empreses, sense cap cap control real per part de les 

institucions públiques ha fet que, la ciutadania, les petites i mitjanes empreses i, fins i 

tot, les mateixes administracions públiques siguin captives energèticament d’aquestes, 

què, a més a més marquen uns preus abusius que en els últims anys han fet que moltes 

famílies ja no puguin accedir a aquests subministraments, agreujant, encara més les 

desigualtats socials i la seva situació de pobresa. 

Per altra banda, la generació d’aquesta energia és, encara molt majoritàriament, 

emprant combustibles fòssils, empitjorant encara més la situació de canvi climàtic que 

ja estem vivint. 

Actualment, s’ha obert una escletxa normativa a nivell europeu, per poder trencar amb 
aquest model d’oligopoli, amb l’aprovació a nivell europeu d’un paquet normatiu per 
regular la transició energètica que vol donar un paper actiu a la ciutadania, i que preveu 
nous objectius de reducció de CO2 pels anys 2030 i 2050. Actualment s’està transposant 
i desenvolupant aquesta normativa a l’estat, i el mon local ha de poder intervenir en la 
nova regulació que ens afectarà i determinarà el nou model energètic.  
 
En aquest context, els ajuntaments tenen un paper fonamental per liderar aquesta 
transició, reforçant el seu paper de productors d'energies renovables, tenint capacitat 
d'intervenció en el mercat i participant en la distribució, i comercialització, d'energia 
verda per aconseguir, també, posar fi amb la situació d'oligopoli que ha provocat els 
preus elevats de les tarifes elèctriques. Per aconseguir-ho, és important adoptar mesures 
que afavoreixin la municipalització de les xarxes d'electricitat, com es fa en altres països 
d'Europa, afrontant canvis estructurals que permetin a les administracions públiques 
participar en les activitats de transport d'energia i en l'operació de tot el sistema. Berlin 
és l'exemple més paradigmàtic d'això. 
 



 

Per això s’ha creat l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública. Aquesta és 
una entitat que vol impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les  xarxes 
de distribució d’energia elèctrica; desenvolupar accions per promoure una transició 
energètica cap a un model energètic més just, democràtic i sostenible. També vol 
assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos. Els objectius d’aquesta 
associació són, entre d’altres: 

 Crear un marc de treball, de col·laboració i debat amb els municipis 

 Promoure relacions i col·laboracions entre municipis. 
 Participar en xarxes nacionals, estatals i internacionals. 
 Incidir en polítiques públiques relatives a l'energia 

 Interactuar conjuntament amb administracions i altres organitzacions. 
 Organitzar jornades, seminaris i cursos, promoure iniciatives de debat tècnic, 

investigació i recerca,  i crear una base documental 
 Donar suport als municipis, associats o no. 

 
A dia d’avui hi ha, al menys, una cinquantena d’ajuntament i entitats a l’AMEP. 
 
Per totes les raons exposades anteriorment, Crida Premianenca proposa al ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer: Que l’Ajuntament de Premià s’adhereixi com a membre de ple dret a l’Associació 
de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP). 
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