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Accés irregular a la vivenda

É 
s un drama. Lluny de l’alarmisme que alguns titllen 
d’infundat, el que és cert és que el problema de les 
ocupacions delinqüencials és real. I no afecta només 
els bancs i fons d’inversió, sinó també els «petits te-
nidors», ja que les màfies escullen vivendes i locals 

per instal·lar-se sense el consentiment dels seus amos i al marge de 
la seva situació patrimonial i personal.  

Aquestes organitzacions trafiquen amb immobles i s’aprofiten 
dels escassos recursos legislatius amb què compten els cossos po-
licials per lluitar contra aquesta xacra. La lentitud del sistema judi-
cial és el seu principal esperó i es valen de la vulnerabilitat de mol-
tes famílies. Venda de claus, sol·licitud de rescats, simulacions de 
falsos estats de necessitat i l’ús d’immobles ocupats per a altres ac-
tivitats delictives són a l’ordre del dia. Intolerable en un Estat de 
Dret, que ha de preservar la seva seguretat jurídica. 

La problemàtica s’ha d’abordar sense apriorismes ideològics. 
Sobren discursos des de les diferències del progressisme i el con-
servadorisme; no, ¡sisplau!, és en l’evidència dels fets i les seves 
conseqüències que hem de buscar solucions. L’advocacia institu-
cional, apartidista per naturalesa, i la gestió en l’àmbit local, que 
pateix el drama com ningú, fa temps que proposen reformes legis-
latives dirigides a la seva base social i normativa. 

Recentment, els instituts R+D ICAM i R+Dret, dels Col·legis de 
l’Advocacia de Madrid i Barcelona, han presentat modificacions de 
la Llei d’Enjudiciament Crimi-
nal, la Llei de Bases del Règim 
Local i la Llei de Propietat  
Horitzontal. Amb aquestes,  
ens assemblaríem a Europa 
comp tant amb mesures cau-
telars de desallotjament com a 
màxim en 48 hores, faculta-
ríem les comunitats per instar 
els desallotjaments davant la 
passivitat de certs propietaris 
i facilitaríem més competèn-
cies als ajuntaments en segu-
retat pública. 

A Catalunya, la situació és especialment greu: el 42% de les ocu-
pacions il·legals de tot Espanya es produeixen al nostre territori. 
Tot hom coneix els problemes de convivència als nostres barris: de-
fraudació de subministraments, desperfectes en immobles i degra-
dació de l’entorn urbà. Els professionals de l’advocacia coneixem el 
testimoni de moltes víctimes. I, com als policies, també ens resul-
ta complicat explicar a un afectat que el desallotjament d’un im -
moble pot, ara mateix, demorar-se anys.  

Davant aquesta impunitat, la Comissió de Normativa ICAB-CI-
AC va constituir el 2017 un grup de treball per elaborar propostes 
que aturessin legislativament l’ocupació il·legal. Aquesta dedicació 
s’ha de culminar ara per part del poder polític, que no pot demorar 
més les reformes.  

Per descomptat, aquesta situació té una altra carència evident: 
la falta d’inversió pública en vivenda social. També en aquesta 
matèria continuem lluny de la mitjana europea. En resum, ens hi va 
la protecció de les famílies vulnerables, la convivència i la pau so-
cial. Polítics, actuïn: és el seu deure. n  

Venda de claus, sol·licitud de rescats, falsos 
estats de necessitat i finques ocupades  

per a activitats delictives estan a l’ordre del dia.
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Les okupacions delinqüencials po-
den tenir els dies comptats a Es-
panya. En poques setmanes, el 
Congrés debatrà una modificació 
legislativa que, si s’aprova, possi-
bilitarà que les vivendes okupades 
per delinqüents es puguin desa-
llotjar en un termini màxim de 48 
hores. Un canvi que anhelen molts 
ajuntaments i ciutadans de muni-
cipis com Sabadell, Mataró, Ter -
rassa o Granollers, afectats per 
aquesta problemàtica, però també 
els cossos policials, lligats de peus i 
mans pel marc jurídic actual.   

«En els Mossos hi ha una im-
potència total en aquest tema», 
admet un agent d’aquest cos amb 
experiència en desallotjaments. 
Impotència que no es refereix a les 
ocupacions per part de famílies 
vulnerables, sinó a les de les màfies 
que mercadegen amb immobles 
aliens o els converteixen en narco-
pisos o en base de les seves activi-
tats delictives i que, a més, provo-
quen problemes de convivència i 
seguretat als veïns. 

Segons el Ministeri de l’Inte-
rior, Catalunya concentra el 42% 
de les denúncies per okupació il·le-
gal de pisos, i quadriplica així els 
casos de la Comunitat de Madrid i 
gairebé triplica els d’Andalusia. A 
més, el fenomen no deixa de créi-

xer. Si l’any 2015 Catalunya acu-
mulava un total de 3.950 denún-
cies, sis anys després la xifra as-
cendia fins a les 5.689. Un 74% 
d’aquestes, a Barcelona. 

Aquest escenari, en què els pro-
blemes de convivència amb els 
veïns s’allarguen i la recuperació 
de l’immoble per part del propie-
tari forma part d’un procés judicial 
de durada incerta, dona peu a casos 

com el de l’Ajuntament de Premià 
de Dalt, que ha contractat l’empre-
sa Desokupa com a assessora en 
casos d’okupacions delinqüencials. 
I no és l’únic. Desokupa té a la seva 
cartera de clients 14 ajuntaments 
més a tot Espanya. I dona peu al fet 
que en els diversos cossos policials 
hi hagi agents que aconsellin afec-
tats «amb pressa» que contactin 
amb empreses com aquesta.  

Ciutadans afectats per okupa-
cions delinqüencials han reconegut 
a EL PERIÓDICO que agents dels 
Mossos els han aconsellat dirigir-
se a empreses com a Desokupa.  
Toni Castejón, portaveu de Sindi-
cat de Mossos, el sindicat majori-
tari en la policia autonòmica, no té 

cap problema a admetre-ho. «Sí, 
l’hi hem recomanat a molta gent. 
Potser no l’hi dius directament, 
però els expliques la realitat perquè 
siguin conscients que la usurpació 
de la seva vivenda pot anar per 
llarg, un any o dos, a més de les 
costes judicials i dels danys que 
provoquin a l’immoble. Els acon-
sellem negociar amb els okupes, 
però si no ho volen fer, se’ls expli-
ca que hi ha empreses que es dedi-
quen a desallotjar. I que nosaltres 
no ho podem fer, perquè la llei no 
ens ho permet, mentre que aques-
tes empreses sí que poden perquè 
no són policies», explica oberta-
ment. Es tracta de consells que 
aquests agents donen a títol indi-
vidual, mai oficial.  

Les empreses de desokupació sa-
ben que molts clients els arriben 
gràcies a la policia. «Ens diuen que 
la policia els ha aconsellat que acu-
deixin a nosaltres perquè ells estan 
molt limitats», explica Jorge Fe, 
gerent de Fuera Okupas. «A Cata-
lunya els ho aconsellen els Mossos i 
a la resta d’Espanya la Guàrdia Civil 
i la Policia Nacional», afegeix. Da-
niel Esteve, al capdavant de Deso-
kupa, li dona la raó. «Jo tinc reu-
nions a Madrid amb comissaris per 
preparar desokupacions o a Barcelo-
na amb mossos. I m’arriben clients 
particulars aconsellats per la poli-
cia», assenyala.  Esteve reconeix  
que l’existència d’empreses com la 
seva és un «fracàs del sistema». n

Impotència policial a l’espera 
que arribi el canvi legal
> Toni Castejón, del Sindicat de Mossos, admet que hi ha agents 
que recomanen a propietaris recórrer a firmes com Desokupa
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Intervenció dels Mossos per una acció de Desokupa al Poblesec, el 2019.
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