
                               
 

 
EL DESNONAMENT PER PRECARI DAVANT ELS “OKUPES”. 
 
La L5/2018, d’11 de juny, ha modificat la LEC per facilitar la recuperació per 
part del titular legítim de l’habitatge o de l’immoble que ha patit una ocupació 
il·legal en un temps raonablement ràpid. Per això ha introduït fonamentalment 
una sèrie de modificacions en la regulació del procés per recuperar la 
possessió, sense oblidar la preocupació per les persones desallotjades que 
pateixen exclusió social no quedin desemparades. 
 
El legislador ha adequat l’interdicte de recuperar la possessió per a una 
recuperació immediata de l’habitatge ocupat il·legalment, previst a l’art. 250.1.4 
de la LEC, procediment sumari que segueix pels tràmits de judici verbal amb 
certes especialitats (s’han modificat els arts. 150, 250.1.4, 437, 441 i 444 de la 
LEC).  
 

Article 250.1.4. Les que pretenguin la tutela sumaria de la tinença o de la possessió 
d’una cosa o dret per qui hagi estat desposseït o pertorbat en el seu gaudi.  
 
Podran demanar la immediata recuperació de la plena possessió d’un habitatge o part 
d’ell, sempre que s’hagin vist privats d’ell sense el seu consentiment, la persona física 
que sigui propietària o posseïdora legítima per altre títol, les entitats sense ànim de lucre 
amb dret a posseir-la i les entitats públiques propietàries o posseïdores legítimes 
d’habitatge social.   

 
Queden excloses les persones jurídiques (SL, SA, Fundacions, etc.). En el 
supòsit de les Comunitats de Béns, en la mesura en que són entitats sense 
personalitat jurídica, s’haurà d’estar a la seva formació, doncs si només està 
composada per persones físiques tindrà cobertura, però si la formen persones 
jurídiques quedarà exclosa.  
 
És possible que els okupes se centrin en aquest tipus d’habitatges pertanyents 
a persones jurídiques que no disposen de protecció jurisdiccional.  
 
Respecte a les notificacions (art. 150.4 LEC) s’estableix l’obligació de donar 
trasllat als serveis públics en política social, de conformitat amb l’art. 441.1. bis 
1 de la LEC. La notificació es farà a qui es trobi habitant l’immoble, sent 
possible també fer-la als ignorats ocupants (recomanem fer-ho en aquells 
supòsits que hagi creença o indicis d’altres ocupants.). La LEC ha autoritzat al 
SAC per anar acompanyat pels agents de l’autoritat per tal d’identificar als 
ocupants.  
 
L’art. 437.3.bis de la LEC permet expressament que la demanda es dirigeixi 
contra els ignorats o desconeguts ocupants de l’habitatge.  
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S’estableix que amb la demanda s’haurà d’acompanyar el títol en el qual l’actor 
fonamenti el seu dret a posseir. Si el demandant ha sol·licitat l’immediat 
lliurament de la possessió, el LAJ requerirà als ocupants perquè aportin, en 5 
dies des de la notificació, títol que justifiqui la seva situació possessòria (art. 
265.1.1 LEC). 
 
La justificació haurà de ser suficient perquè sinó el tribunal dictarà Aute 
acordant l’immediat lliurament de la possessió de l’habitatge al demandant, 
sempre que el seu títol de dret a posseir també sigui suficient.  
 
Contra l’auto no hi cap recurs (art. 441.2 bis II LEC), i es durà a terme contra 
tots els ocupants de l’habitatge.  
 
Si els demandats no contesten a la demanda en el termini de 10 dies (art. 
438.1 LEC) es dictarà immediatament sentència.  
 
L’oposició únicament podrà fonamentar-se en: 
 Existència de títol suficient front l’actor per a posseir l’habitatge. 
 Falta de títol del demandant. 

 
Instada l’execució de sentencia, no serà necessari respectar el termini de 20 
dies de cortesia (arts. 548 - 444.1. bis LEC). 
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