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L'ordenament té solucions al problema de l'ocupació, 
però es "mira cap a un altre costat", diu un professor 

de la UAO CEU 
 

• "No té sentit que es pugui desnonar més ràpidament un arrendatari que 
un ocupa que ha entrat violentament en una casa", ha observat el 
professor de Dret Civil de la Universitat Abat Oliba CEU, Adolfo Lucas, en 
la lliçó magistral de la festivitat de Sant Tomás. 
• En la celebració, s'han investit els nous doctors de la UAO CEU i s'ha fet 
lliurament de premis, beques i reconeixements 

 
Barcelona, 9 de març de 2018.- Al voltant de 1.000 cases estan ocupades a la ciutat 
de Barcelona, un problema per als propietaris dels immobles que no sembla que se 
solucionarà en el curt termini. Això és així perquè a la màxima del moviment ocupa de 
respondre als desallotjaments amb noves ocupacions se li uneix el fet que "ocupar una 
casa pràcticament no té cap conseqüència jurídica, ni civil ni penal, per a l'ocupador". 
 
Una situació que, no obstant això, no tindria per què ser així, ja que, l'ordenament 
vigent sí permetria trobar solucions, segons ha exposat el professor de Dret Civil de la 
Universitat Abat Oliba CEU, Adolfo Lucas, durant la lectura de la lliçó magistral de la 
festivitat de Sant Tomás d'Aquino en aquesta universitat catalana. 
 
Des del punt de vista penal, a aquest jurista li semblaria "bastant raonable" considerar 
l'ocupació un delicte d'"usurpació". I, en l'àmbit processal, ha reclamat major "agilitat i 
eficàcia". En aquest sentit, ha afirmat que "no té sentit que es pugui desnonar més 
ràpidament un arrendatari que ha subscrit un contracte que un ocupa que ha entrat 
violentament en una casa". 
 
Des del plànol del Dret Civil, "només caldria aplicar l'article 441 del Codi Civil", segons 
el qual els ocupes "no serien posseïdors sinó tenedors sense dret" i, per tant, "no 
tindrien dret a ser protegits i el propietari podria recuperar directament la cosa". 
 
Malgrat les alternatives exposades, succeïx que el Dret "està mirant cap a un altre 
costat, i ja és hora que ofereixi solucions eficaces a un problema que cada dia és més 
greu", ha reclamat Lucas. 
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Beques, premis i reconeixements 
 
La lliçó magistral, que tenia per títol "Possessió versus propietat", ha estat un dels 
punts centrals de la festivitat del patró de la Universitat. Un acte en què s'ha produït la 
investidura dels nous doctors, així com el lliurament de beques i reconeixements. 
 
En el capítol de premis atorgats per la UAO CEU, s'ha realitzat el lliurament del Premi 
de Fotografia (Joan Pere Morell, i Borja Sansa), el Premi de Literatura (Alberto 
Merino i Javier Rei-Stollé), el Premi al Millor Esportista (Mónica Total), el Premi 
Extraordinari de Grau (Juith Deig, Sheila Gallego, Cristina López Maria Xenia Puig, 
Sara Ramón, Joan Jorquera i Javier Mercadé), el Premi als Projectes d'Innovació i 
Millora de la Qualitat Docent (Juan José Guàrdia, Marcin Kazmierczak i Carmen 
Parra) i el Premi Jaume Brufau i Prats (Fundació Jesús Serra). A més, el professor de 
Dret Mercantil de la UAO CEU, Juan Antonio Roger, ha rebut la distinció 
commemorativa dels 25 anys de pertinença a aquesta universitat. 
 
També s'ha visibilitzat la concessió de reconeixements i beques per part d'institucions 
col·laboradores: els premis de Càrites al millor Treball de Final de Grau i el millor 
Treball de Final de Màster de contingut social (Amèlia Martínez i Laura Bust) i les 
beques de Banc Santander, Fundació Damm, Selecta i Obra Social La Caixa. 
 
L'acte, que s'havia iniciat amb la projecció del vídeo de la memòria del curs 2016-17, ha 
conclòs amb unes paraules de la rectora en funcions de la UAO CEU, Eva Perea, que 
ha reivindicat que la "grandesa" d'un centre educatiu no està en els grans nombres 
"sinó en com fa les coses". 
 


