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El passat 14 de març, el Ple del Congrés els Diputats, va 
aprovar una iniciativa parlamentària de modificació de la 
Llei 1/2000 de 7 de gener d’Enjudiciament Civil, per regular 
un mecanisme per agilitzar els desnonaments d’habitatges 
ocupats il·legalment per via civil. 
Aquesta proposta, estableix un procediment específic per 
garantir la ràpida possessió d’habitatges que la titularitat si-
gui de propietaris persones físiques i de les entitats socials 
i administracions públiques amb disponibilitat d’habitatges 
destinats a lloguer social. 
Dintre de la proposta no estan el cas d’empreses o entitats 
financeres de béns immobles buits que hagin estat ocupats 
il·legalment.
La proposta pretén que qui ocupi il·legalment un habitat-
ge hagi de desallotjar-lo per ordre judicial immediatament. 
Aquestes mesures no es podran aplicar a persones que 
hagin deixat de pagar lloguers o quotes hipotecàries ni es 

podran acollir grans propietaris d’immobles. En aquests 
anys de crisi, el fenomen “okupa”, ha crescut i s’ha estès, 
sobrepassant les situacions de necessitat social, fins a con-
vertir-se en molts cops, en un negoci organitzat per màfies 
especialitzades. 
Així mateix aquest fenomen provoca en les comunitats 
de propietaris problemes de convivència, ja que en molts 
casos s’utilitza ascensors i altres elements comuns sense 
contribuir al cost del seu manteniment i utilitzant aigua i llum 
comunitària per al seu ús privat. 
Des de la Cambra de la Propietat  de L’Hospitalet, vo-
lem manifestar el nostre suport a la iniciativa parlamen-
tària, ja que regular un procediment judicial més àgil, 
permetrà obtenir una resolució judicial i els propietaris 
podran recuperar el seu habitatge de forma més ràpi-
da i les administracions poder executar la seva política 
d’habitatge social.

Iniciativa 
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https://www.facebook.com/La-Cambra-de-la-Propietat-
Urbana-de-lHospitalet-1000562843389580/

Fes la teva consulta trucant a les nostres oficines 
als telèfons 93 337 00 02; 93 296 80 57, 

a través de mail infolh@cpulh.com o a la nostre web www.cpulh.com 
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