
Acord de Junta de Portaveus per exigir l’aplicació immediata de la Llei 

24/2015 per a garantir el dret a l’habitatge a Terrassa 

 

 

Ho han tornat a aconseguir, les entitats promotores de la Llei 24/2015, de mesures urgents per 

afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica han recuperat les 

mesures més importants suspeses pel TC a petició del PP. 

Després de quasi tres anys d’ençà de la impugnació d’aquesta Llei per part del Govern de Rajoy 

i la banca, la lluita incansable de les entitats socials promotores, amb el suport d’una majoria 

aclaparadora de la societat catalana, ha permès “fer possible l’impossible” i recuperar les eines 

més importants que el PP havia sentenciat i enterrat: el lloguer social obligatori per aturar els 

desnonaments de grans tenidors i la cessió obligatòria d’habitatge buit d’aquests per garantir 

el dret a l’habitatge de les persones en situació d’exclusió residencial. 

El Tribunal Constitucional ja ha notificat al Govern Espanyol i a la Generalitat la sentència amb 

data del 31 de gener en què accepta el desistiment del recurs que van acordar ambdós 

governs i que el Consell de Ministres va ratificar el novembre passat. Restem a l’espera de la 

seva publicació al BOE per a la seva plena vigència que no pot demorar més de 30 dies i que 

hauria de ser urgent, tenint en compte la importància social de la seva aplicació immediata. El 

Tribunal ha esperat a fer pública l’acceptació del desistiment a tenir la sentència llesta en 

relació a tots els articles impugnats i sobre els quals no hi havia acord de desistiment dels dos 

governs. 

El “fallo” accepta el desistiment del recurs en els articles 2.2, 5 (apartats 1, 2, 3, 4 i 9), article 7, 

i les disposicions transitòria segona i final tercera de la Llei 24/2015. D’altra banda, estima el 

recurs i declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 3, 4 i de la disposició addicional, 

relatius al sobreendeutament, ja que els governs estatal i català, van pactar el desistiment de 

l’articulat de la Llei 4/2016 en aquest aspecte. 

Es recuperen així eines tan imprescindibles i demostradament efectives com l’obligació de fer 

una oferta de lloguer social per part de grans tenidors a persones afectades per execucions 

hipotecàries i desnonaments per impagament de lloguer quan el propietari és un gran tenidor, 

i la cessió obligatòria d’habitatges buits propietat de grans tenidor a l’Administració pública 

per tal de poder ampliar el parc d’habitatge per a lloguer social i fer front als desnonaments. 

Les meses d’emergència necessiten amb urgència aquestes mesures per poder oferir habitatge 

a totes les persones en situació d’exclusió residencial. 

 

Per tots aquests motius, es proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa 

l’adopció dels següents acord: 

 



ACORDS 

 

Primer.- Sol·licitar als jutjats i a les diferents administracions públiques l’aturada de tots els 

desnonaments que afecten a persones en situació d’exclusió residencial a la ciutat de Terrassa. 

Segon.- Que Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa destinin els màxims recursos i 

esforços perquè  s’apliqui plenament la llei i per reallotjar i mobilitzar habitatge. 

Tercer.- Reclamar a la Generalitat que es responsabilitzi de que no es vulnera la llei i que activi 

immediatament els mecanismes per a la cessió obligatòria. Les llistes d’espera a les meses 

d’emergència s’han d’acabar perquè la falta d’habitatge ja no pot ser una excusa. Que signi els 

convenis que obliguin a les subministradores a assumir els deutes que les famílies no poden 

assumir. 

Quart.- Aplicar de manera immediata els mecanismes per identificar els pisos buits i notificar 

als grans tenidors l’obligació de cedir-los. Així mateix, sancionar totes aquelles situacions 

d’incompliment de la llei, com no haver fet l’oferta de lloguer obligatori i els talls de 

subministraments a famílies vulnerables. 

 

A Terrassa, febrer de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


