
 
 

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 

(FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 11 d'abril 2017, ha adoptat per majoria, 

(vots a favor: PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PP i EUPV, vot en contra; CIUTADANS,) la 

següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la 

Comunitat, a fi que s'adopte pels seus respectius plenaris. 

 

 

MOCIÓ DE SUPORT AL DRET CIVIL VALENCIÀ DESPRÉS DE LES 

SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Que presenta Sr./Sra. ………………...........…………………… alcalde/ssa, 

portaveu del Grup Municipal …………… a ……………………………….. en el seu nom i 

representació, mitjançant el present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix i 

a l'empara d'allò que s'ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual 

s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, 

article 97.3, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat. 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Un dels principals objectius de la Llei Orgànica 1/2006, de Reforma de l'Estatut 

d'Autonomia, en la que es reconeix els valencians la condició de Nacionalitat Històrica, 

va ser garantir la competència de la Generalitat valenciana per a legislar sobre el dret 

civil, igualant-nos així a la resta de pobles de tradició foral, i acabar aquesta injusta 

discriminació. 

 

Com a conseqüència d'aquest restabliment de la competència, les Corts 

Valencianes aprovaren les Lleis següents: 

• Llei 10/2007, de 20 de març, de Règim Econòmic Matrimonial Valencià. 

• Llei 5/2011 d'1 d'abril, de Relacions Familiars dels fills i filles, els progenitors 

dels quals no conviuen (coneguda com a Llei valenciana de custòdia 

compartida). 

• Llei 5/2012, de 15 d'octubre d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat 

Valenciana. 



 
 

Totes aquestes Lleis foren objecte de recurs d'inconstitucionalitat per part del 

Govern. 

 

L'Associació de Juristes Valencians va impulsar al juny de 2015 un manifest que 

exigia la retirada d'aquests recursos i defenia el dret civil valencià, i el va presentar en 

173 municipis i nombroses entitats i associacions per a demanar el suport. 

 

Fins ara, i per via de mocions en els plens municipals, més de 155 ajuntaments 

(que representen uns 3.800.000 valencians) s'han sumat a la petició; a part, les Corts, 

el Consell de la Generalitat i les tres diputacions provincials també ho han fet diverses 

institucions i entitats públiques i privades, des d'universitats a sindicats passant per 

associacions culturals. 

 

Una mostra tan patent de la voluntat i el desig d'una societat no va ser prou 

perquè el Govern d'Espanya retirara els recursos d'inconstitucionalitat, ni tan sols per a 

iniciar una negociació que posara fi a un conflicte que dura més de tres segles. 

 

Finalment, han arribat les sentències. La STC núm. 82/2016, de 28 d'abril, 

declara inconstitucional la Llei de Règim Econòmic Matrimonial Valencià; al mateix 

temps, buida de contingut i d'eficàcia normativa dos articles de l'Estatut d'Autonomia 

(art. 7.1 i DT 3a), articles que en el seu moment van aprovar les Corts Valencianes i les 

Corts Generals d'Espanya, i que mai han sigut recorreguts. 

 

La STC 110/2016, de 9 de juny, torna a negar la competència valenciana en 

matèria de dret civil i declara inconstitucionals els aspectes civils de la Llei 5/2012, 

d'Unions de Fet. I el passat 26-XII es va publicar la STC 192/2016, per la que el Tribunal 

Constitucional concloïa la inconstitucionalitat del nostre Dret, en aquest cas de la Llei 

5/2011, de relacions familiars (La Llei valenciana de custòdia compartida). Com 

s'assegura en el vot particular d'un dels magistrats del Tribunal Constitucional, pensem 

que era possible una altra interpretació constitucional de l'Estatut d'Autonomia i de les 

seues competències en matèria del dret civil. 

 

En aquest moment, la Comunitat Valenciana tot just pot legislar en l'àmbit dels 

costums agraris, quan precisament l'Estatut va voler deliberadament, tant en la redacció 

de 1982 com en la reforma de 2006, que els valencians tinguérem un dret civil que 



 
 

donara respostes àgils, modernes i pròpies als problemes actuals dels valencians, i 

liquidar la injusta discriminació que patim com a poble des de l'abolició dels furs en 1707. 

 

Per l'anteriorment exposat, es proposa al ple els acords següents: 

 

Primer. Manifestar el suport a la competència de la Generalitat Valenciana en matèria 

de Dret Civil Valencià, tal com està previst en l’Estatut d'Autonomia Valencià. 

 

Segon. Sol·licitar a les Corts Valencianes que prenguen la iniciativa de la reforma de la 

Constitució perquè la competència en matèria de dret civil prevista en l'Estatut 

d'Autonomia Valencià, aprovat tant per les Corts Valencianes com per les Corts 

Generals, tinga encaixe dins de la Constitució. 

 

Tercer. Comunicar aquesta decisió als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i 

a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al president de la 

Generalitat Valenciana i al president del Govern Espanyol, i a l'Associació de Juristes 

Valencians. 

 

Quart. El present acord es comunicarà a la Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies. 

 

 

 ……………….... , …… de ……………… de 2017 

 

 

 

L'alcalde/ssa 

o 

El/la portaveu del Grup Municipal 


