
Moció de CIU, de rebuig a l'anul·lació del Tribunal 
Constitucional sobre el Decret Català, en matèria de la pobresa 

energètica.- Exp. núm. 2016/670 
 
S’aprova per unanimitat la següent Moció:  
 
“La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben moltes llars com a 
conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i es veuen 
incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges en trobar-se a 
l’atur, en una situació de sobreendeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a 
final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones els planteja haver 
d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència, renunciant a 
l’alimentació o a un habitatge amb una temperatura mínimament adequada per fer front a les 
temperatures de l’ hivern. 
Des de la Comissió i el Parlament Europeu s’ha instat els Estats membres a adoptar mesures 
per protegir els consumidors més vulnerables i lluitar contra aquest fet que va associat a altres 
situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. En aquest sentit, el 
Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es modificava el 
Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el subministrament 
energètic deixant sense calefacció els consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió 
durant els mesos d’hivern. 
La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la qual 
no es pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat entre els 
mesos de novembre i març.  
Aquest decret ha estat anul·lat pel Tribunal Constitucional després que el Govern Rajoy 
interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaeixen competències estatals en 
matèria de règim energètic. Des del Govern de la Generalitat ja s’ha posicionat en la plena 
defensa de les persones més vulnerables i ha assegurat que cap família quedarà desatesa 
gràcies a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, que dóna cobertura a la lluita contra la pobresa 
energètica, llei que és fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que va recollir més 
de 140.000 signatures arreu de Catalunya amb l’esforç de la PAH, l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica, sindicats, associacions de veïns, la FAPAC i moltes altres entitats, i que va ser 
aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya.  
Després del pronunciament del Tribunal Constitucional, el Parlament Europeu ha debatut una 
resolució en aquesta matèria, on ha acabat votant a favor de no tallar el subministrament 
energètic a les llars durant l’hivern. 
Per tot el que s’ha exposat, els grups municipals a l’Ajuntament de Llagostera proposen al Ple 
de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS  
 
Primer. Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos contra 
normes que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació de pobresa 
energètica. 
 
Segon. Denunciar la manca de sensibilitat social del Govern espanyol, que malgrat els 
requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels 
consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica. 
 
Tercer. Donar suport al Govern de la Generalitat perquè continuï treballant per la protecció 
d’aquells en situacions de risc. 
 
Quart. Recordar al Govern de la Generalitat que 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, continua en 
vigor i que urgeix la seva aplicació. 
 



Cinquè. En el supòsit que el Govern de l’Estat espanyol recorri la llei 24/2015 al Tribunal 
Constitucional, instar el Govern de la Generalitat a acatar el mandat del Parlament en matèria 
de lluita contra la pobresa energètica. 
Sisè. Expressar el nostre suport a la resolució aprovada al Parlament Europeu a favor de no 
tallar el subministrament energètic a les llars durant l’ hivern. 
 
Setè. Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de greuges, a l’Agència Catalana de consum, a 
l’Organització de Consumidors i Usuaris i a les entitats d’aquest municipi que vetllen pels drets 
dels consumidors.” 
 


