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Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal 
número1783/2019. [2021/3065]

En los autos de juicio verbal 1783/2019 seguido a instancia de 
Unión de Créditos Inmobiliarios SA. EFC., frente a Santiago Galas 1 
1 4 Ignorados Ocupantes en calle Santiago Galas, 1-bloque 10-planta 
1-puerta A, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son 
del tenor literal siguiente:

Sentencia núm. 20/201
València, 19 de enero de 2021.

«Fallo
Que, estimando la demanda interpuesta en nombre de la Unión de 

Créditos Inmobiliarios SA. EFC., frente a los Ignorados Ocupantes de 
la vivienda sita en la calle Santiago Galas núm. 1, bloque 10, planta 
1, puerta A, barriada de Nuestra Señora de la Fuensanta de València, 
declaro haber lugar al desahucio de los demandados y los condeno a 
dejar libre, vacua, expedita y a disposición de la actora en el plazo legal, 
con apercibimiento de lanzamiento si no lo verificaren, y al gasto de las 
costas procesales.

Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial de València (art. 455 LECn).

El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este 
juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguente 
de la notificación, debiendo citar la resolución apelada, los pronuncia-
mientos que impugna (art. 457.2 LECn) y las alegaciones en las que 
basa su impugnación, junto con la consignación del correspondiente 
depósito.

De conformidad con la disposición adicional 15 de la LOPJ, para 
que sea admitido a trámite el recurso de apelación contra esta resolu-
ción, deberá constituir un depósito de 50 euros, que le será devuelto solo 
en el caso de que el recurso sea estimado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y encontrándose dicho demandado, Ignorados Ocupantes de la 

vivienda sita en la calle Santiago Galas núm. 1, bloque 10, planta 1, 
puerta A, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que 
sirva de notificación en forma al mismo.

València, 26 de febrero de 2021.– La letrada de la Administración 
de justicia: Dolores Crespín Jiménez.

En les actuacions de judici verbal 1783/2019, seguit a instàncies 
d’Unión de Créditos Inmobiliarios SA. EFC, contra Santiago Galas 1 1 
4 ocupants ignorats en carrer Santiago Galas, 1-bloc 10-planta 1-porta 
A, s’ha dictat la sentència que té l’encapçalament i la dispositiva que, 
literalment, són com segueix:

Sentència núm. 20/201
València, 19 de gener de 2021.

«Dispositiva
Estime la demanda interposada en nom d’Unión de Créditos Inmo-

biliarios SA, EFC, contra els ocupants ignorats de l’habitatge siti al 
carrer Santiago Galas, núm. 1, bloc 10, planta 1a, porta A, barriada 
de la Fontsanta de València; declare que pertoca el desnonament dels 
demandats, als quals condemne a deixar l’habitatge lliure, vacu, expedit 
i a la disposició de l’actora, en el termini legal, amb l’advertència que 
en seran llançats, si no ho efectuen, així com al pagament de les costes 
processals.

Mode d’impugnació: mitjançant un recurs d’apel·lació per a l’Au-
diència Provincial de València (art. 455 LECn).

El recurs s’ha d’interposar per mitjà d’un escrit que s’ha de pre-
sentar en aquest jutjat, dins del termini de 20 dies hàbils comptador a 
partir de l’endemà de la notificació; en aquest, s’ha de citar la resolució 
apel·lada, els pronunciaments que impugna (art. 457.2 LECn) i les al-
legacions en què es basa la impugnació, juntament amb la consignació 
del depòsit corresponent.

De conformitat amb la disposició addicional 15a de la Llei orgànica 
del Poder Judicial, perquè siga admés a tràmit el recurs d’apel·lació 
contra aquesta resolució, ha de constituir-se un depòsit de 50 euros, que 
serà retornat només en el cas que el recurs siga estimat.

Aquesta és la meua sentència, que pronuncie, mane i signe.»
I, atés que es desconeix el parador del demandat, els ocupants igno-

rats de l’habitatge siti al carrer Santiago Galas, núm. 1, bloc 10, planta 
1a, porta A, expedisc aquest edicte perquè li valga de notificació en 
deguda forma.

València, 26 de febrer de 2021.– La lletrada de l’Administració de 
justícia: M. Dolores Crespín Jiménez.
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