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Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal 
número 944/2019. [2020/1052]

De: Coral Homes, SLU.
Procuradora: Silvia López Monzó.
Demandado: Ignorados Ocupantes calle Castell de la Creu del 83 

nº17 puerta 2 

Vicente Sorní Pérez, letrado de la Administración de justicia del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 20 de los de Valencia, hago saber 
que en este juzgado se sigue juicio verbal número 944/2019, a instancia 
de Coral Homes, SLU, representado por la procuradora  Silvia López 
Monzó contra Ignorados ocupantes de la vivienda sita en calle Castell 
de la Creu del 83 nº17 puerta 2 de Valencia, en el que se ha acordado en 
el día de la fecha notificar la sentencia dictada en los presentes autos a 
los demandados Ignorados ocupantes de la vivienda sita en calle castell 
de la creu del 83 nº17 puerta 2 de valencia, cuyo encabezamiento y fallo 
literalmente dicen como sigue:

«Sentencia núm. 256/2019

En Valencia a 26 de diciembre de 2019.
Vistos por mí M. del Carmen Moreno Martínez, magistrada del juz-

gado de 1ª instancia n.º 20 de valencia, los presentes autos de juicio 
verbal núm. 944/2019 instados por Coral Homes, SLU, representada 
por la procuradora Silvia López Monzó y defendida por la abogada 
Carlota García Ortíz, contra los ignorados ocupantes de la vivienda sita 
en la calle de la Creu del 83 nº17, puerta 2ª de Massarrochos (valen-
cia), declarados en situación de rebeldía procesal, y en atención a los 
siguientes:

Fallo
Que estimando la demanda formulada por la procuradora Silvia 

López Monzó en nombre y representación de Coral Homes, SLU, contra 
los Ignorados ocupantes de la vivienda sita en la calle Castell de la Creu 
del 83 nº17, puerta 2ª de Massarrochos (Valencia), finca registral 1523 
del Registro de la Propiedad de Moncada núm. 1, sobre desahucio por 
precario, debo declarar y declaro que los actuales e ignorados poseedo-
res de dicha vivienda la ocupan sin titulo alguno y sin pago de merced 
o renta, y en consecuencia, les condeno a que dejen libre, expedida y a 
disposición de la demandante dicha vivienda en el término legal, y si no 
lo hicieren se procederá a su lanzamiento en la fecha fijada por SCAC.

Se imponen las costas a la parte demandada.
Modo de impugnación: contra esta sentencia podrá interponerse 

recurso de apelación ante este juzgado dentro de los veinte días siguien-
te, al de su notificación.

Informacion sobre el depósito para recurrir : de conformidad con 
la D.A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a trámite el recurso de 
apelación contra la resolución deberá constituir un depósito de 50 euros, 
que le será devuelto solo en el caso de que el recurso sea estimado. El 
depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Banco 
Santander, SA.

Formas de hacer un ingreso en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones de este juzgado:

1. Personándose en cualquier oficina de Banco Santander: Juzgado 
de Primera Instancia núm. 20 de Valencia titular del C.I.F. S-4600202. 
Cuenta-expediente Núm. 4552-0000-03-0944-19.

2. Por transferencia: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
En el campo «beneficiario»: Juzgado de Primera Instancia núm. 20 

de Valencia titular del C.I.F. S-4600202.
En el campo «observaciones o concepto de la transferencia»: 4552-

0000-03-0944-19.
En ningún caso se admitirá una consignación por importes diferen-

tes al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma 
cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obe-
decen a otros recursos de la misma o distinta clase. Están exceptuados 
de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el 
derecho a litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, Comuni-
dades Autónomas, entidades locales y organismos autonómicos depen-
dientes de los tres anteriores.

De: Coral Homes, SLU.
Procuradora: Silvia López Monzó.
Demandat: Ignorats Ocupants carrer Castell de la Creu del 83 

núm.17 porta 2

Vicente Sorní Pérez, lletrat de l’Administració de justícia del Jutjat 
de Primera Instància núm. 20 dels de València, faig saber que en aquest 
jutjat se segueix judici verbal número 944/2019, a instàncies de Coral 
Homes, SLU, representat per la procuradora Silvia López Monzó contra 
ignorats ocupants de l’habitatge situat en carrer Castell de la Creu del 83 
núm.17 porta 2 de València, en el qual s’ha acordat  notificar la sentèn-
cia dictada en les presents actuacions als demandats ignorats ocupants 
de l’habitatge situat en carrer Castell de la Creu del 83 núm.17 porta 2 
de València, l’encapçalament i la part dispositiva que diuen literalment:

«Sentència núm. 256/2019

València a 26 de desembre de 2019.
Vistes per mi M. del Carmen Moreno Martínez, magistrada del jut-

jat de 1a instància núm. 20 de valència, les presents actuacions de judici 
verbal núm. 944/2019 instats per Coral Homes, SLU, representada per 
la procuradora Silvia López Monzó i defensada per l’advocada Carlota 
García Ortíz, contra els ignorats ocupants de l’habitatge situat al carrer 
Castell de la Creu del 83 núm.17, porta 2a de Massarrochos (València), 
declarats en situació de rebel·lia processal, i en atenció als següents:

Dispositiva
Estime la demanda formulada per la procuradora Silvia López 

Monzó en nom i representació de Coral Homes, SLU, contra els Igno-
rats ocupants de l’habitatge situat al carrer Castell de la Creu del 83 
núm.17, porta 2a de Massarrochos (València), finca registral 1523 del 
Registre de la Propietat de Moncada núm. 1, sobre desnonament per 
precari, declare que els actuals i ignorats posseïdors d’aquest habitatge 
l’ocupen sense títol i sense pagament de mercè o renda, i en conse-
qüència, els condemne  que deixen lliure, expedida i a la disposició 
de la demandant aquest habitatge en el terme legal, i si no ho feren, es 
procedirà al seu llançament en la data fixada per SCAC.

S’imposen les costes a la part demandada.
Manera d’impugnació: contra aquesta sentència podrà interposar-se 

recurs d’apel·lació davant aquest jutjat dins dels vint dies de la notifi-
cació.

Informació sobre el depòsit per a recórrer: de conformitat amb la 
D.A. 15a de la LOPJ, perquè siga admés a tràmit el recurs d’apel·lació 
contra la resolució haurà de constituir un depòsit de 50 euros, que li serà 
retornat només en el cas que el recurs siga estimat. El depòsit haurà de 
constituir-lo ingressant la citada quantitat en el Banc Santander, SA.

Maneres de fer un ingrés en el compte de depòsits i consignacions 
d’aquest jutjat:

1. Personant-se en qualsevol oficina de Banc Santander: Jutjat de 
Primera Instància núm. 20 de València titular del C.I.F. S-4600202. 
Compta-expedient Núm. 4552-0000-03-0944-19.

2. Per transferència: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
En el camp «beneficiari»: Jutjat de Primera Instància núm. 20 de 

València titular del CIF S4600202.
En el camp «observacions o concepte de la transferència»: 4552-

0000-03-0944-19.
En cap cas s’admetrà una consignació per imports diferents a l’indi-

cat. En el cas que haja de realitzar altres pagaments en el mateix comp-
te, haurà de verificar un ingrés per cada concepte, fins i tot si obeeixen 
a altres recursos de la mateixa o diferent classe. Estan exceptuats de 
l’obligació de constituir el depòsit els qui tinguen reconegut el dret a 
litigar gratuïtament, el Ministeri Fiscal, Estat, Comunitats Autònomes, 
entitats locals i organismes autonòmics dependents dels tres anteriors.



Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de edicto de notificación de la sentencia a los Igno-

rados ocupantes de la vivienda sita en calle Castelll de la Creu del 83 
núm. 17 puerta 2 de Valencia, extiendo el presente.

Valencia, 20 de enero de 2020.–El letrado de la Administración de 
justicia: Vicente Sorní Pérez.

Aquesta és la sentència, que pronuncie, mane i firme.
I perquè servisca d’edicte de notificació de la sentència als Ignorats 

ocupants de l’habitatge situat en carrer Castell de la Creu del 83 núm. 
17 porta 2 de València, estenc aquest edicte.

València, 20 de gener de 2020.–El lletrat de l’Administració de jus-
tícia: Vicente Sorní Pérez.
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