
Junts per Vallirana

MOCIÓ DE JUNTS PER VALLIRANA DE SUPORT A LA LLEI 24/2015 I DE
REBUIG  A  L'ANUL·LACIÓ  DEL  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL  DEL
DECRET EN MATÈRIA DE POBRESA ENERGÈTICA

EXPOSEM

Atès que el Tribunal Constitucional ha admès parcialment el recurs d’inconstitucionalitat presentat

pel Govern espanyol contra el Decret Llei 6/2013 de la Generalitat de Catalunya, en relació al Codi

de Consum català i a les situacions de pobresa energètica (BOE 97/2016, 22 d'abril); recurs que

anul·la els articles que fan referència a la pobresa energètica i que prohibeixen a les companyies

tallar el subministrament de gas, electricitat i aigua en cas d’impagament. 

Atès que el divendres 29 d’abril del 2016 el Govern del Partit Popular va anunciar que interposa un

recurs amb suspensió cautelar davant el Tribunal Constitucional contra la Llei 24/2015, aprovada

per unanimitat en el ple del Parlament el passat mes de juliol després d'una àmplia mobilització

ciutadana. El recurs impugna i demana la suspensió dels articles relatius al mecanisme de segona

oportunitat  (2,  3  i  4);  de  l’article  que  regula  el  lloguer  social  obligatori  per  part  dels  grans

propietaris  (5)  i  la  cessió  obligatòria  de  pisos  buits  a  l’administració  (article  7);  així  com les

sancions per la  no-aplicació de la  llei  i  la  cessió de crèdits  litigiosos (D.T. 2a,  D.F. 3a,  D.A.).

Continuen  vigents  els  articles  que  fan  referència  a  l’obligatorietat  de  l’Administració  a  un

reallotjament adequat i els ajuts al pagament del lloguer en casos de petits tenidors d’habitatge per

tal d’evitar els desnonaments. La pressió al carrer ha aconseguit salvar totes les mesures que fan

referència a la pobresa energètica (article 6). 

Atès que aquestes decisions presuposen un perill per a la necessitat de fer front a l’emergència

residencial i la pobresa energètica i son un nou impediment a la voluntat expressada per la majoria

social, que vol fer front a les situacions d’emergència habitacional. 

Atès que, amb l’argument de la invasió de competències, es posen en qüestió les mesures contra el

sobreendeutament, el lloguer social obligatori per aturar els desnonaments de grans tenidors, les

mesures  contra  els  talls  de  subministraments,  la  garantia  d'accés  als  serveis  bàsics  i  la  cessió



d'habitatge buit per augmentar el parc de lloguer social. 

Atès  que  ja  l'any  2012  aquest  Ple  havia  declarat  Vallirana  municipi  lliure  de  desnonaments,

compromés en la prevenció de desnonaments per dificultats econòmiques i defensor del dret de

l'habitatge. 

Per tots aquests motius, el grup municipal Junts per Vallirana proposa al ple municipal l'adopció

dels acords següents: 

ACORDS

En relació al Decret Llei 6/2013 de la Generalitat de Catalunya: 

1) Mostrar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional que nega la possibilitat a

la cambra legislativa catalana respondre a la situació d’emergència social en la que es troben

moltes persones i famílies;

En relació a la Llei 24/2015: 

2) Reiterar  el  suport  a  la  Llei  24/2015 del  29 de juliol,  de mesures urgents per  a  afrontar

l'emergència  en  l'àmbit  de  l'habitatge  i  la  pobresa  energètica  davant  la  possibilitat  que

aquesta sigui finalment suspesa pel Tribunal Constitucional;

3) Activar immediatament instruments i accions que ofereixin la cobertura que donaven els

articles  impugnats  de  la  Llei  24/2015 per  abordar  l’emergència  residencial  i  la  pobresa

energètica en les polítiques municipals; 

4) Sancionar  a  les  subministradores  per  tots  aquells  talls  que  executin  sense  haver  aplicat

rigorosament el principi de precaució, amb actuació d'ofici i sense esperar les denúncies

formals de les famílies que pateixen talls;

5) Emplaçar a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya a

què traslladin a tots els municipis la defensa d'aquest text de la Llei 24/2015, de 29 de juliol,

recorregut al Tribunal Constitucional. 


