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El Suprem unificarà les restriccions
a les autonomies després de l'estat
d'alarma
El govern espanyol aprova un decret que permet a les comunitats anar a l'alt
tribunal en cas que els jutges els tombin mesures per contenir la pandèmia

Control de Mossos i policia local per garantir el compliment del toc de queda. | Adrià Costa

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un decret que permetrà a les autonomies recórrer al
Tribunal Suprem si els jutges de cada comunitat els tomben les restriccions pensades per
contenir la pandèmia un cop decaigui l'estat d'alarma, a partir del 9 de maig. A la pràctica, aquest
decret -avançat pel diari El Paíshttps://elpais.com/espana/2021-05-04/el-gobierno-permite-a-las(
comunidades-acudir-al-supremo-para-que-unifique-el-criterio-sobre-todas-las-medidasrestrictivas.html) i que explicarà la vicepresidenta Carmen Calvo després del consell de ministresservirà perquè el Suprem unifiqui el criteri sobre les mesures de contenció de la pandèmia quan ja
no funcioni el paraigua legal de l'estat d'alarma, que permet el toc de queda i la limitació de
reunions.
La mesura arriba el mateix dia que la Generalitat ha decidit no aprovar, encara, la modificació
legal necessària https://www.naciodigital.cat/noticia/219511/govern-no-canviara-marc-normatiu(
poder-prendre-mesures-extraordinaries-partir-maig) per posar en marxa el confinament nocturn
a partir del 9 de maig, entre d'altres qüestions. De moment, el Govern sosté que el toc de queda,
si les dades epidemiològiques continuen la seva evolució positiva
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catalunya?rlc=an) , no serà necessari quan decaigui l'estat d'alarma. No aprovar els canvis legals
suposa una rectificació, perquè la setmana passada la consellera de la Presidència, Meritxell Budó,
va donar per fet que aquesta modificació aniria a la reunió del Govern d'aquest dimarts.
El decret que ha aprovat el govern espanyol suposa un canvi en la mesura que, fins ara, les
autonomies no podien recórrer al Suprem en matèria contenciosa-administrativa. Una de les
comunitats que més problemes havia tingut amb els tribunals era el País Basc. La normativa
aprovada també prorroga algunes de les mesures de l'escut social que estaven lligades a l'estat
d'alarma. Fa unes setmanes, Pedro Sánchez va anunciar que es mantindria la moratòria sobre
lloguers i sobre desnonaments (https://www.naciodigital.cat/noticia/218649/govern-espanyolprorrogara-moratoria-lloguer-aturada-dels-desnonaments) .
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