
Moció per l’impuls i compromís local en 
matèria de transició energètica a 

Premià de Mar 

 

La Transició Energètica és el pas més evident i inevitable a l'hora d'abordar l'emergència 
climàtica. Els ajuntaments han de donar exemple en aquest procés i començar a implementar, 
com més aviat millor, fonts d'energia renovables i sistemes d'eficiència energètiques¹. La 
Transició energètica és un procés de canvi progressiu per substituir l'energia d'origen fòssil per 
energia renovable i local, però també de canvi en les maneres de produir, distribuir, gestionar i 
consumir l'energia². Segons recull el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya³ 
hauríem d’assolir, desitjablement al 2050, un model energètic basat al 100% en les energies 
renovables. Aquest pacte assenyala 10 objectius clau⁴ per a un nou model energètic, renovable, 
net, distribuït, participatiu i democràtic. 

Els consistoris podem articular de manera individual o mancomunada estratègies i objectius en 
diferents àmbits d’actuació que giren al voltant de la transició energètica i que diversos 
ajuntaments de Catalunya estan treballant amb diferents intensitats. 
 

1. Primer, l’eficiència energètica. Menys és més. La font d’energia més econòmica 
i neta és la que no s’ha de produir o utilitzar. 

2. 100% energies renovables el 2050 
3. Apoderament de la ciutadania: consumir, generar, compartir, emmagatzemar i 

vendre electricitat. 
4. Més vehicles elèctrics i contaminar menys 
5. Nou model elèctric: generació distribuïda, autoconsum, digitalització de xarxes 

i smarts grids 
6. Eliminar la pobresa energètica 
7. R+D+i  per liderar la transició energètica 
8. Noves oportunitats de negoci i creació de llocs de treball 
9. El nou model energètic guiat per la Unió Europea. Objectiu 2030 35% energies 

renovables. 
 
A Premià de Mar, aviat estarà en marxa una oficina tècnica de transició energètica, però que 
inicialment treballarà plans d’instal·lació fotovoltaica en equipaments municipals, segons  
actuacions iniciades a través de l’Àrea de Territori i de l’empresa municipal Primília Serveis. Fet 
que suposa, tot i que petit, un pas positiu cap aquest llarg camí que hem de treballar com a 
municipi si volem assolir els 10 objectiu abans esmentats. 
 
D’entrada creiem necessari disposar d’una fotografia nítida de la situació actual dels nostre 
municipi sobre transició energètica, tant a nivell públic com privat, com a primer objectiu per 
disposar d’uns fonaments sòlids a l’hora de consensuar amb el món polític i social local prioritats 
d’actuació. En aquest sentit, decidir instal·lar plaques fotovoltaiques és una bona notícia però 
no deriva del resultat d’un debat tècnic i social previ.  
 
Per tal de minimitzar iniciatives aïllades, que tot i positives, no es desprenguin d’un anàlisis 
global i debat polític i social creiem molt oportú impulsar una primera acció principal dirigida a 
aconseguir aquesta primera fotografia o diagnosi de l’estat del municipi en matèria de transició 



energètica. Aquest primer anàlisis que ha de liderar l’Àrea de Territori de l’Ajuntament pot 
aprofitar recursos actualment actius i disponibles de la Diputació de Barcelona per fer una 
“auditoria” i una primera proposta de procés participatiu per marcar prioritats locals de cares 
als propers 10 anys. 
 
Com a àmbits que considerem imprescindibles a estudiar de manera preferent proposem 
mesures urgents com: 
 

o Eliminar la pobresa energètica garantint l’accés a l’energia i els subministraments bàsics 
i protecció dels consumidors vulnerables en un treball compartit dels serveis socials 
municipals i la futura oficina de transició energètica que caldria anar fent créixer en els 
propers anys. 

o Garantir que qualsevol projecte constructiu nou o de rehabilitació d’edifici municipal 
garanteixi mesures efectives d’estalvi energètic. 

o Impulsar comunitats energètiques a nivell local o mancomunades amb municipis 
propers ja que són probablement l´eina principal per fer realitat l´empoderament 
ciutadà vers l’estalvi energètic i de foment de la descentralització i la democratització 
del sector de l´energia. 

o Impulsar accions de conscienciació ciutadana i projectes educatius o semblants com el 
programa 50/50⁵ que impulsa la Diputació de Barcelona amb els municipis i els seus 
centres educatius, a partir de l'aplicació de bones pràctiques en l'ús de l'energia. 

o Impulsar el creixement del parc automobilístic públic i privat elèctric, punts de càrrega 
en diferents punts del municipi i establir ajuts i/o més millores fiscals a nivell local. 

o Integració en el Cercle de comparació intermunicipal d’estalvi i eficiència energètica en 
l’enllumenat públic promogut per la Diputació de Barcelona i promoure l’estalvi 
energètic amb la renovació del parc d’enllumenat municipal.  

o Impulsar l’assessorament privat en matèria d’estalvi energètic, vies de finançament i 
establiment progressiu d’ajuts i taxes municipals millorades per promoure la instal·lació 
privada d’energia fotovoltaica, sistemes de biomassa i sistemes de mesura de despesa 
energètica. 

o Estudiar la possibilitat d’implementar projectes de generació d’energia amb biomassa a 
nivell local o mancomunat amb municipis veïns amb bosc, com poden ser Premià de Dalt 
o Teia. 

 
Per tot això portem a Ple la proposta dels següents acords: 
 
 

1. Realitzar una diagnosi de l’estat del municipi en matèria de transició energètica i tècnic, 
polític i amb el teixit social més implicat per assolir unes conclusions i prioritats 
d’actuació abans de finalitzar el 2022. 

2. Marcar una estratègia i planificació de creixement i objectius de la imminent oficina 
municipal de transició energètica. 

3. Desenvolupar en la major brevetat possible un treball tècnic per implementar un 
protocol d’actuació contra la pobresa energètica garantint l’accés a l’energia i els 
subministraments bàsics i protecció dels consumidors vulnerables en un treball 
compartit dels serveis socials municipals i la futura oficina de transició energètica. 

4. Començar a treballar en la promoció, formació i assessorament de comunitats 
energètiques veïnals o associatives a nivell local o mancomunades amb municipis 
propers. 

5. Implementar, tant aviat com sigui possible, un catàleg de recomanacions, 
assessorament i d’ajuts econòmics i beneficis fiscals per la implementació a nivell privat 
de sistemes d’energia fotovoltaica o de biomassa. 



6. Proposar i estudiar amb els instituts i escoles de primària del municipi accions 
educatives com el programa 50/50 o altres similars que puguin ser del seu interès i/o 
encaix en el seu projecte educatiu i acompanyar-los amb suport tècnic i econòmic 
municipal. 
 

 
 
¹ Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis de Medi Ambient. Transició energètica.  
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/transicio-energetica 
 
² Ajuntament de Barcelona. AMB.  
https://www.amb.cat/s/web/ecologia/sostenibilitat/transicio-energetica.html 
 
³ Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya. Institut Català de l’Energia. 
http://icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/transicio_energetica/ 

⁴ Les Claus de la Transició Energètica. Institut Català de l’Energia. 
http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/05_infografies/arxius/20170504_infografia_transicio_
energetica.pdf 
 
⁵ Programa 50/50. Diputació de Barcelona.  
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/educacio-50/50 
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