Comunicació núm. 20/2019 – 11 de juliol de 2019

Formulació de l’incident extraordinari d’oposició a
les execucions hipotecàries en curs (DT 3a Ley 5/2019)
El passat 15 de juny va entrar en vigor la Llei 5/2019, de 15 de març,
Reguladora dels Contractes de Crèdit Immobiliari que transposa
la Directiva 2014/UE del Parlament Europeu i del Consell de 4 de
Febrer de 2014. Aquesta llei arriba amb la voluntat de potenciar
la seguretat jurídica, la transparència i la comprensió dels
contractes per part dels usuaris.
L’entrada en vigor de la reforma de la Llei Hipotecària i més
concretament el redactat de la Disposició Transitòria Tercera,
apartat 2 de la Llei 5/2019, ha generat un debat respecte de la
viabilitat i terminis del lletrats per formular un incident
extraordinari d’oposició basat en l’art. 557.1.7è, en el cas de
procediments d’execució de títols no judicials i en l’art 695.1.4t en
el cas d’oposició en procediments d’execució hipotecària en els
que no s’hagi posat el bé immoble a disposició de la part
executant, quan el Jutjat no ha notificat la possibilitat de
formular el mateix.
Des de la Comissió de Dret d’Habitatge i Execucions Hipotecàries
del Col·legi volem compartir les conclusions a les que hem
arribat a mode de recomanacions per als lletrats/des que ho
necessitin:
1.
Es pot formular incident extraordinari d’oposició en totes
les oposicions previstes en els art. 695.1 i 557.1 LEC sempre i quan
no s’hagi prèviament formulat oposició basada en clàusules
abusives o en clàusules abusives no al·legades en el moment
processal oportú. En aquest últim cas es recomana citar la STC
75/2019 DE 19 de Juny.
2.
En cas que el Jutjat de primera instància no hagi notificat
en termini per formular l’incident extraordinari d’oposició, es
recomana presentar escrit al Jutjat requerint-lo per què efectuï
l’esmentat emplaçament.
Així mateix posem a la disposició de tots els interessats el
formulari d’incident extraordinari d’oposició realitzat per VLEX, al
qual podreu accedir clicant sobre aquest enllaç.

