
 

 

DESOCUPACIÓ DELS OCUPES AMB “K” 

 

Per a contrastar amb altres operadors jurídics, l'aplicabilitat pràctica de la Llei 

5/2018, sobre ocupació il·legal d'habitatges, després de 7 mesos des de la seva 

entrada en vigor, l'advocada del despatx, MARIA ESCOLÀ, assisteix a la 

conferència “Comentaris a la Llei 5/2018 sobre ocupació il·legal d'habitatges” 

impartida per la Magistrada del Jutjat de 1a. Instància núm. 48 de Barcelona, 

senyora Mª José Hernández González, celebrada en a l’ICAB el 12 de febrer de 

2019, dins dels actes de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort.  

 

La Llei 5/2018 va modificar la Llei d’Enjudiciament Civil introduint un nou 

mecanisme processal, pensat per a emparar a persones físiques propietàries i 

posseïdores legítimes d’habitatges enfront del fenomen tan habitual en els 

nostres dies, la denominada “okupació” per persones o grups organitzats de 

caràcter il·legal.  

 

Introdueix un tràmit incidental ad hoc, pel qual, una vegada presentada la 

demanda es requerirà, si així ho sol·licita el demandant, als ignorats ocupants, 

(qualsevol que es trobi en aquest moment en l’habitatge), perquè en el termini 

de 5 dies aportin títol que justifiqui la seva situació possessòria, i, en cas que no 

ho aportin, el jutjat ordenarà mitjançant aute l'immediat lliurament de la possessió 

de l'habitatge al demandant. Aute que a més, és irrecurrible i s'executarà sense 

necessitat que transcorri el termini de voluntari compliment, 20 dies. 

 

El més rellevant i destacable de l'aplicabilitat de l'al·ludida llei fins avui, és que 

s'està aconseguint la seva principal raó de ser, que és la d'aportar agilitat i 

rapidesa als procediments judicials de desnonament contra okupes, així com a 

l'execució del llançament i efectiva recuperació de l'habitatge, que fins llavors es 

demoraven en excés causant greus perjudicis als propietaris. 

 

Però aquests avantatges vénen limitades al fet que s'interposin les accions 

judicials en el termini màxim d'un any des que es produeix el fet pertorbador, per 

la qual cosa convé activar-se al més aviat possible. 


