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Definició
El que popularment es coneix com “els trenta anys i un 
dia”, jurídicament es denomina “usucapió” o “prescrip-
ció adquisitiva”. És una figura que prové del Dret Romà, 
i es defineix com un mitjà d’adquisició d’una cosa sen-
se altre títol que la possessió continu-
ada de la mateixa durant el temps que 
marca la Llei (article 531-23 del Llibre 
V del Codi Civil de Catalunya). 

La usucapió es fonamenta tant en la 
presumpció d’abandonament del bé 
per part del seu titular verdader, com 
també per a garantir que qui utilit-
za un bé sense títol durant un llarg 
temps, pugui fer-se propi formalment 
d’allò que ningú, ni el seu propietari 
real, li ha estat discutit o rebatut. 

Què es pot usucapir?
És susceptible de ser usucapit qualsevol 
bé amb característiques de patrimonia-
litat, sempre que comportin possessió. 

També ho són els títols nobiliaris, si 
bé s’haurà d’atendre en base quin 
Dret substantiu foren concedits, i per 
tant diferenciar si foren provinents de 
l’antiga Corona d’Aragó (Fur d’Osca o 

Allò dels “30 anys i un dia”
La usucapió.

orma part del coneixe-
ment generalitzat dels 
propietaris forestals la 

idea que quan algú de fora uti-
litza un tros de terreny o una 
finca, transcorregut un temps 
determinat, se la pot quedar i 
apropiar. 

Si bé a l’hora de la veritat no se 
n’han vist gaire d’aquests casos, 
no deixa de ser una de les in-
trigues que sobrevola a tothom 
qui té finques i que, encara que 
sigui per curiositat, sempre re-
sulta interessant saber. 

Àlex Serrahima
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Usatge Omnes Causae), o bé de l’antic regne de Cas-
tella (amb les Leyes de Toro). 

En canvi, no podran usucapir-se els béns demanials 
de les Administracions Públiques, els drets de crèdit, 
i les servituds.  

en quin termini?
L’article 531-27 del Codi Civil de Catalunya estableix 
que els terminis de possessió per a usucapir són de 
tres (3) anys per als béns mobles i de vint (20) anys 
per als immobles. 

Ara bé, cal tenir present que fins l’1 de juliol de l’any 
2006, en motiu de l’entrada en vigor del Llibre V del 
Codi Civil de Catalunya, i de conformitat amb la seva 
Disposició Transitòria Segona, la usucapió iniciada 
abans de l’entrada en vigor d’aquest llibre es regeix 
per les normes d’aquest, llevat dels terminis, que són 
els que establia l’article 342 de la Compilació del dret 
civil de Catalunya, i per tant, trenta (30) anys per als 
béns immobles. 
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Alhora, el mateix precepte estableix que si la usuca-
pió s’havia de consumar més enllà dels 20 anys que 
estableix el Llibre V, se li apliquen els terminis que fixa 
aquest, i no els 30 anys de l’article 342. 

En conseqüència, en relació als terminis caldrà estudiar 
cada cas concret, ja que podrà variar segons els termi-
nis que s’al·leguin el qui pretén instar la usucapió.

El què sí es pot afirmar és que des de l’any 2006, el 
termini necessari ja no són els “trenta anys i un dia”, 
sinó 20 anys i un dia. 

Quins són els requisits?
Són quatre els requisits necessaris. Concretament, qui 
pretengui instar l’usucapió d’un bé moble o immoble 
haurà d’acreditar que ha posseït allò que pretén apro-
piar-se de forma pública, pacífica, ininterrompuda i en 
concepte de propietari. 

Això significa que caldrà demostrar que s’actuava com 
si fos el verdader propietari d’aquell bé, i que així se’l 
reconeixia com a tal. Alhora, és necessari que es posse-
eixi de forma pública, és a dir de forma externa davant 
de tothom, durant la totalitat del termini legalment es-
tablert, ja que no és viable la usucapió quan el compor-
tament hagi estat clandestí o amagat de cares enfora. 

També cal acreditar que la possessió hagi estat pací-
fica, i per tant, que no s’hagi usat la violència contra 
el propietari veritable; i en tots els casos, caldrà que el 
termini no s’hagi interromput en cap moment, ja que de 
ser així, el còmput quedarà estroncat i caldrà tornar a 
començar des de zero. 

Finalment, aquests requisits s’hauran de provar degu-
dament, mitjançant principalment prova documental i 
prova testifical. 

com es pot interrompre el termini?
L’article 531-25 del Codi estableix que s’interromprà 
el termini d’usucapió quan qui pretén exercir-la deixi 
d’utilitzar el bé, o quan es reconegui al propietari ver-
dader de forma expressa o tàcita. Resulten lògiques 
aquestes interrupcions ja que, com s’ha dit, cal que la 
possessió sigui ininterrompuda i en concepte de pro-
pietari. 

Ara bé, també el titular real podrà instar la interrupció 
quan requereixi notarialment al posseïdor per tal de 
donar per a interromput el còmput del termini, o quan 
aquest mateix s’oposi judicialment o arbitral a la usu-
capió en curs, ja sigui demandant judicialment al qui 
pretén usucapir, o formulant reconvenció en el sí del 

procediment. També es permet que terceres persones 
interessades, alienes al propietari verdader, puguin 
formular demanda per a interrompre. 

com s’acciona la usucapió?
Per a instar la usucapió o prescripció adquisitiva cal-
drà formular demanda contra el propietari verdader, 
mitjançant acció declarativa de domini en base als 
articles 531-23 i següents del Llibre V del Codi Civil 
de Catalunya.  

Aquesta demanda haurà de contenir els elements pro-
batoris corresponents que sostinguin el compliment 
dels quatre requisits abans indicats. Alhora, s’haurà 
de presentar davant el Jutjat de Primera Instància que 
correspongui segons l’article 52 de la Llei d’Enjuicia-
ment Civil (si són immobles, en el Jutjat on radiqui la 
finca, per exemple).   

En tot cas, a l’obrir-se la via judicial, el propietari ver-
dader podrà exercir els oportuns mitjans de defensa 
del seu dret de propietat, atenent-se a les normes de 
procediment que li són d’aplicació. 

conclusió
Com s’ha dit abans, si bé la usucapió és una figura 
força residual i complexa d’accionar és important co-
nèixer-la encara que sigui d’una forma aproximada. 
Sobretot perquè si en les nostres finques tenim algun 
cas que ens ho faci sospitar, tinguem elements com 
per a intervenir-hi. 

És cert que qui usucapeix no cal que acrediti bona fe 
(es pot usucapir amb mala fe), però també és veritat 
que resulta francament complicat acreditar els quatre 
requisits abans indicats, és a dir, la possessió pública, 
pacífica, ininterrompuda i en concepte de propietari. 

Alhora, atès que hi ha excepcions de suspensió que 
permeten que no es computi com a termini la usuca-
pió d’una herència jacent, ni tampoc la usucapió entre 
cònjuges d’un matrimoni o parella de fet, el ventall de 
possibilitats queda francament reduït. 

En tots els casos, resulta necessari que els propietaris 
forestals tinguem quatre nocions d’aquesta figura, ja 
que pel simple fet de tenir finques implica que podem 
ser objecte d’intents d’usucapió. Són nombroses les 
casuístiques possibles, com són el tros de finca que 
utilitza i explota des de sempre un propietari veí per-
què hi té la masia al costat, o bé perquè davant una 
confusió de límits de la partió, és el veí qui es fa propi 
aquell tros de terreny. 




