
Moció de la CUP de suport a la Llei 24/2015 i a la sobirania del Parlament 
de Catalunya en matèria d'habitatge i pobresa energètica

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 les situacions de pobresa energètica (BOE 97/2016, 22 d'abril). Aquest recurs 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, que va ser aprovada per
unanimitat en el ple del Parlament el passat mes de juliol. 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. Per sort, la pressió al carrer ha aconseguit salvar totes les mesures que fan referència a la
pobresa energètica (article 6).  La Llei 24/2015 va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya,
després d’una àmplia mobilització ciutadana. La Llei 24/2015 és la llei més garantista en matèria de dret a
l’habitatge i protecció de la pobresa energètica en tot l’Estat espanyol. 

Atès que aquestes decisions suposen no només un perill  per  a la  necessitat  de fer  front  a  l’emergència
residencial i la pobresa energètica, sinó que són també una mostra més de l'atac continu del govern de l’Estat
contra la sobirania legislativa del Parlament de Catalunya. Així doncs, signifiquen un nou impediment a la
voluntat  expressada  per  la  majoria  social  catalana,  que  vol  fer  front  a  les  situacions  d’emergència
habitacional  i  de  pobresa energètica,  i  que vol  tenir  la  capacitat  de  decidir  sobre  totes  les  polítiques,  i
especialment sobre aquelles que afecten el benestar de les classes populars. 

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 2011 aquest Ple havia declarat Manresa «municipi lliure de desnonaments i en defensa del
dret a l’habitatge». El gener del 2013 es refermava aquesta declaració i s'aprovava per unanimitat una moció
proposada per la PAHC Bages que ja instava a trobar solucions per l'emergència habitacional. I al gener del
2014 es tornava a aprovar per unanimitat una moció, també proposada per la PAHC, on ens comprometíem,
entre  d'altres,  a  «elaborar  i  aprovar  Programes  d'Inspecció  a  fi  de  detectar,  comprovar  i  registrar  els
immobles que es troben en situació de permanent desocupació» i a «imposar fins a 3 multes coercitives que
poden arribar als 100.000 euros, tal i com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007». 

Atès que aquest mateix Ple, el 19 de novembre del 2015, va aprovar per unanimitat una moció a petició
conjunta de la PAHC Bages i l’APE Bages que ens comprometia, entre d'altres a:

«- Intervenir per aturar els desnonaments, controlant des de l'Ajuntament que, en el cas de grans tenidors
d'habitatge, es faci oferta de lloguer social obligatòria, dins dels paràmetres que marca la llei 24/2015, i tal i
com estableix la norma, sancionar al gran tenidor d'habitatge que incompleixi aquest punt, amb multes de
90.000€.



-Controlar que les empreses subministradores no tallen els subministraments sense aplicar el principi de
precaució. Aplicar les sancions contemplades al codi de consum quan es vulneri el principi de precaució.
Obrir les vies adients, en no més de trenta dies, des de la data d'avui, per establir els convenis necessaris
perquè les  companyies  apliquin ajudes  o descomptes  als  consumidors  per  garantir  els  subministraments
bàsic, segons marca la llei 24/2015.

-Iniciar les exigències de cessions obligatòries durant 3 anys als habitatges dels grans tenidors d'habitatge
que estan incomplint la seva funció social per tal d'atendre a les persones en situació d’exclusió residencial».

Per tot plegat, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

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

1. Mostrar el nostre rebuig més enèrgic a la sentència del Tribunal Constitucional que pretén
negar la possibilitat que la cambra legislativa catalana respongui a la situació d’emergència social en
la que es troben moltes persones i famílies.

2. Prendre el compromís de desoir aquesta sentència pel fet que suposa la negació de drets bàsics
i confrontar-se a la majoria social que és favorable a resoldre les situacions de pobresa energètica i
habitacional.

En relació a la Llei 24/2015:

3.  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. 

4.  Activar immediatament nous instruments i  accions urgents 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.

5. Mobilitzar els pisos buits a través de la imposició de multes, tal i com permet la Llei 18/2007
(i  el  Decret  1/2015),  i  com  preveu  el  Programa  municipal  d'inspecció  i  intervenció  sobre  els
habitatges desocupats en situació anòmala.

   6.  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.

     7. 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.

No obstant, el Ple decidirà.

Jordi Masdeu Valverde                   GM de la CUP                    Manresa,  12 de maig del 2016 


