
Moció presentada pel grup municipal PDCAT i recolzada per la resta de grups municipals del 
consistori,  en  relació a  la  Modificació  de la  normativa  que permeti  recuperar  habitatges 
ocupats il·legalment.

MODIFICACIÓ  DE  LA  NORMATIVA  QUE  PERMETI  RECUPERAR  HABITATGES  OCUPATS 
IL·LEGALMENT .

Davant la proliferació d’ocupació d’habitatges de la qual tenim constància mitjançant diferents 
fonts ciutadanes, pels propis serveis municipals i contrastada per la Guàrdia Municipal i altres  
cossos  policials,  de  l’existència  a  la  nostra  població  d’un  nombre  determinat  d’habitatges  
ocupats il·legalment per grups de persones que accedeixen per la força.

Cal dir, que hem constatat que en molts dels casos que es detecten i es denuncien penalment  
per ocupació, se sotmeten a un procediment d’instrucció que es pot perllongar més de dos 
anys,  i  en  el  supòsit  d’utilitzar  la  via  civil,  la  recuperació  de  l’habitatge  també  té  un  
perllongament de diversos anys.

La demora dels  procediments,  la manca d’instruments  jurídics que disposen els  jutges  per  
poder aplicar i ordenar ràpidament el desallotjament, provoca que les tensions entre el veïnat i  
els ocupants d’aquests habitatges puguin arribar a situacions molt complexes de gestionar i 
malauradament la mediació no permet arbitrar una solució idònia i ràpida.

I com a conseqüència de tenir coneixement de la iniciativa popular instrumentalitzada a través 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona, que pretén l’objectiu d’impulsar una modificació de la Llei  
d’Enjudiciament Civil que faculti els jutges a aplicar diligències cautelars en els processos contra 
les ocupacions il·legals.

Per tot això exposat, el Grup Municipal PDeCAT de l’Ajuntament de Vallromanes proposa al Ple 
Municipal l’Adopció dels següents Acords:

Primer,

Recolzar la iniciativa impulsada pel Col·legi d’Advocats de Barcelona que proposa la modificació 
de determinats articles de la llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil, en el sentit d’incorporar un incís  
en el seu article 250.1 amb una redacció que estableix el “ llançament o desallotjament i la  
immediata  recuperació  de la  plena possessió  d’un habitatge,  per  part  del  seu  propietari  o 
usufructuari,  sempre  que  es  tracti  de  persones  físiques,  entitats  socials  i  administracions 
públiques amb parc d’habitatge social, per haver estat desposseïts d’ella sense consentiment “;  
així com afegir un apartat a l’article 441 perquè mitjançant un auto judicial el Tribunal pugui 
acordar “el lliurament de la possessió immediata al demandant”.

Així mateix, es procedirà al llançament o desallotjament i la immediata recuperació de la plena 
possessió d’un habitatge, per part del seu propietari o usufructuari independentment de qui  
ostenti  la  propietat  quan  els  habitants  il·legítims  generin  en  la  Comunitat  de  Propietari 
conductes il·legals o actituds incíviques que alterin la pacífica convivència de la Comunitat de 
veïns.

Segon,



Completar  les  intervencions  policials  que  es  realitzen  relacionades  amb  aquest  tipus 
d’ocupació,  amb  la  presentació  de  l’Ajuntament  com  a  demandant  cooperador  amb  els 
ciutadans afectats davant dels Jutjats en tots aquells casos que es donin les circumstàncies 
recollides en la part expositiva del present acord.

Tercer,

Traslladar aquests acords al Col·legi d’Advocats de Barcelona, als Grups Polítics del Congrés dels  
Diputats i al Ministeri de Justícia.

Quart,

Comunicar  aquests  acords  a les  Associacions  de Veïns  i  Entitats  Socials  de la  població,  als  
efectes del seu coneixement.

 Vallromanes 12 de setembre de 2017

Portaveu PDeCAT
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