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mitjà més radical i excepcional que existeix a l’orde·
nament jurídic, ja que clarament paralitza i desvesteix 
el dret de propietat. A partir d’aquí, quan els propieta·
ris quedem afectats per algun procediment d’aquesta 
naturalesa, pocs mecanismes de defensa o d’oposició 
ens queden. Per això, a la pràctica resulta necessari 
estar-hi molt a sobre, i fiscalitzar tots els passos que 
l’Administració expropiant realitzi, ja sigui per a im·
pugnar tot allò que no s’ajusti a la legalitat; o si més 
no, per a extreure’n el màxim rèdit possible i reivindi·
car que se’ns minimitzi l’afectació.

D’expropiacions n’existeixen de molts tipus. Tanma·
teix, les que ens afecten més als propietaris forestals 
són les expropiacions forçoses de terrenys rústics, 
que per posar un exemple, s’accionen per a fer una 
carretera, una línia elèctrica, o una via verda. D’aquí 
que aquest article se centrarà més específicament en 
aquesta tipologia concreta. 

Una idea general de les expropiacions
Els poders públics, ja siguin estatals, catalans o mu·
nicipals, poden expropiar béns i drets de contingut 
patrimonial de forma total o parcial, alhora que tam·
bé, temporal o definitiva. Tot dependrà del tipus de 
projecte que sustenti la mateixa expropiació forçosa. 

A partir d’aquí resulta necessari que tota expropiació 
compleixi amb tres paràmetres bàsics: en primer lloc, 
que se segueixi el procediment legalment establert. En 
segon lloc, que existeixi el que es coneix com “cau·
sa expropiandi”, que ve a significar la justificació en 
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base a l’interès general que legitima a l’Administració 
expropiant, a procedir en l’expropiació. I per últim, la 
corresponent indemnització per la pèrdua patrimonial 
del propietari particular, o altrament dit, el “justipreu”. 

Aquests tres paràmetres són fonamentals a l’hora de 
ser expropiats. 

El procediment expropiatori
La Llei d’Expropiació Forçosa (Llei de 16 de desembre 
de 1954) contempla dos tipus de procediments: l’ordi·
nari i el d’urgència. La diferència entre ambdós radica, 
principalment, en què en l’ordinari, l’Administració ex·
propiant primer valora, llavors paga i finalment ocupa 
el terreny afectat. En canvi, en el procediment d’ur·
gència, es comença ocupant, i llavors es valora i paga 
la corresponent indemnització. 

A títol de comentari, cal tenir present que a dia d’avui 
el procediment d’urgència, tot i ser excepcional, s’ha 
convertit en el sistema que els poders públics sempre 
opten de forma general i predefinida. Aquesta qüesti·
onable costum complica considerablement les capaci·
tats de defensa dels propietaris, si més no a l’hora de 
plantejar alternatives al projecte que es vol executar, 
o a l’hora d’estudiar sobre terreny, l’afectació concreta 
que provocarà l’obra. 

La “declaració d’utilitat pública o d’interès 
social”
En tot cas, davant de qualsevol expropiació, sigui per 
la via general o d’urgència, cal que hi hagi prèviament 
una “declaració d’utilitat pública o d’interès social”, 
el que es coneix més popularment com la “necessi·
tat d’ocupació”. Aquesta declaració pot venir dona·
da de dues formes: Implícitament, que significa que 
s’entendrà declarada la “causa expropiandi” a través 
de qualsevol planificació d’obra o servei que efectuï 
l’Estat, Catalunya o el nostre municipi. O explícita, que 
consisteix en aquella declaració que s’efectua a través 
d’una Llei aprovada pel Parlament que correspongui. 

Aquesta diferència entre implícita o explícita té una 
notable importància. Si bé per Llei només s’utilitza per 
casos de gran abast, nombroses vegades no prestem 

L’

legal



catalunyaforestal
Novembre de 2017

17 legal

Les expropiacions. atenció a les declaracions implícites que fan nombro·
sos POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) que 
aproven els nostres municipis, o als diversos Plans que 
aprova l’Estat o la Generalitat, els quals contemplen de·
terminades actuacions que una vegada s’accionen, nor·
malment quan hi ha disponibilitat pressupostària, com·
porten l’expropiació de terrenys de propietat privada. 

A partir d’aquí, l’Administració actuant determinarà 
de forma específica els béns o els drets que siguin in·
dispensables ocupar per a dur a terme l’obra o servei 
que pretén executar. Aquest tràmit, que a la pràcti·
ca consisteix en el projecte concret que s’ensenya als 
propietaris, preveu les àrees d’expropiació definitiva 
i les ocupacions temporals, a més a més dels demés 
elements descriptius que concorreran una vegada 
s’executi.  

una xifra que el propietari pot acceptar, o rebutjar. Si 
no hi està d’acord, s’iniciarà un procediment contra·
dictori per tal de determinar el justipreu. Així, el propi·
etari haurà de presentar un full de constrenyiment, on 
fixarà l’import que consideri adequat, el qual l’òrgan 
expropiant acceptarà, o no. Si les parts no arriben a 
un acord, la controvèrsia es traslladarà al denominat 
“jurat d’expropiació”, qui fixarà el preu definitiu, que 
no podrà ser inferior a la quantitat proposada per l’Ad·
ministració, ni superior a la sol·licitada pel propietari. 
Una vegada el jurat dicti el veredicte, el propietari pot 
recórrer la resolució als jutjats. 

Una vegada sigui fixada la indemnització, aquesta 
haurà de ser liquidada o consignada al propietari en 
un termini màxim de 6 mesos, a comptar des que es 
determini el valor de forma concreta. 

El procediment d’urgència versus l’ordinari
Com s’ha apuntat anteriorment, el procediment d’ur·
gència és el que comença amb l’ocupació material dels 
terrenys a efectes de començar a executar les obres, 
i mentre s’estan duent a terme, es va determinant el 
justipreu i es procedeix al pagament. 

En tot cas, abans d’iniciar les obres, l’Administració ex·
propiant ha de tenir el projecte que vol executar, mar·
cant detalladament la superfície a expropiar, també la 
ocupació temporal, així com el llistat dels propietaris 
afectats. Amb el projecte en mà, es notificarà a tots 
els propietaris la data concreta que tindrà lloc l’aixe·
cament de les “Actes Prèvies d’Ocupació”. En aques·
ta reunió es detallarà en quina magnitud es queda 
afectat per l’expropiació, i és en aquest moment on el 
propietari haurà de formular totes les al·legacions que 
consideri que ha de fer valer, no només econòmiques, 
sinó també dels danys i perjudicis que li comportin. Per 
tant, cal que quedi escrit tot allò què pugui afectar a 
la finca, no només a l’àrea a expropiar, sinó també a 
tot el seu conjunt.

En aquestes Actes Prèvies és molt important anar pre·
parat, i si és necessari, acudir acompanyat d’advocat 
i/o pèrit. Sobretot perquè a la pràctica, atès que citen a 
tots els propietaris de cop, miren de despatxar l’expe·
dient amb una celeritat poc caritativa, i la pressió del 
moment fa que no observem amb detall el document 
de color que ens exhibeixen, i ens descuidem de temes 
a al·legar. Per tant, el risc a quedar eclipsat arran del 
nombre de persones de l’Administració expropiant, on 
a més també hi assisteix l’Alcalde del municipi o un 
representant, provoca que esdevingui necessari anar 
amb la idea clara de defensar els interessos particu·
lars i de la finca. En qualsevol dels casos sempre és 

La indemnització
En tota expropiació és essencial que es determini un 
valor, el quin sigui, que serveixi per a indemnitzar al 
propietari afectat. 

Aquesta indemnització no solament serà de natura·
lesa econòmica, sinó que també podrà preveure la re·
paració de danys que es provoquin en l’execució de 
les obres. És en aquests casos que hem d’estar atents 
i àgils a l’hora de negociar, ja que depenent de quines 
obres s’hagin de fer, es poden aconseguir millores a 
les nostres finques, addicionals a la compensació eco·
nòmica.   

En qualsevol dels casos, la determinació del valor eco·
nòmic haurà de fonamentar-se mitjançant criteris 
objectius. A banda del denominat “premi d’afecció”, 
que significa l’increment del 5% pel dany moral que 
provoca l’expropiació, caldrà fer avinent no només el 
valor del terreny sinó també la pèrdua de collites, el 
preu dels arbres afectats, i totes aquelles altres afec·
tacions que en cada cas concret observem.  

A partir d’aquí, l’Administració expropiant proposarà 
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recomanable assistir a la reunió de les Actes Prèvies 
que ens convoquin, i signar el document que se’n re·
sulti, sempre i quan quedi ben escrit tot allò que hem 
manifestat.

Posteriorment, una vegada firmades les Actes Prèvies, 
en el procediment d’urgència l’Administració expropiant 
podrà iniciar les obres quan consideri (a diferència de 
l’ordinari, que es comencen al final del procés), i paral-
lelament es determinarà el valor econòmic de la forma 
que s’ha exposat en els paràgrafs anteriors. Si hi ha 
acord, es liquidarà de conformitat (normalment s’entre·
ga un xec nominatiu), aixecant i firmant, si tot és cor·
recte, les Actes d’Ocupació Definitiva, que són el darrer 
document que detalla el resultat final de l’expropiació.  

conclusions
Sens cap mena de dubte, les expropiacions forçoses 
són el mecanisme més agressiu que tenen els Poders 
Públics sobre la propietat. Tanmateix, això no ens des·
lliura de lluitar per tal de procurar el mínim impacte 
possible, o la forma menys perjudicial sobre les nostres 
finques. D’aquí que davant d’un procediment expropi·
atori cal que estiguem alerta i atents; i la nostra posi·
ció com a propietaris sigui activa i ferma.

Tanmateix, hem de ser conscients que cada dia més, 
l’Administració acaba adoptant una posició més invasi·
va sobre les nostres finques. I això no sempre es tradu·
eix en la incoació de tràmits expropiatoris. Darrerament 
tenim exemples clars d’incautació de terrenys privats 
com són la inclusió dels nostres camins a Inventaris 
de Camins Públics o en Plans d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM), on a diferència de l’expropiació, no 
segueixen els procediments legalment establerts, ni de·
terminen ni paguen el corresponent justipreu.

També aquest nou fenomen s’està veient amb les 
franges perimetrals de prevenció d’incendis d’urbanit·
zacions i nuclis urbans, o en ordres d’execució forçosa 
municipal a través de l’article 197 de la Llei d’Urbanis·

me, on adverteixen multar o expropiar la finca en cas 
d’incompliment (en aquest darrer cas no és ben bé una 
expropiació, ja que en realitat significa que l’Ajunta·
ment pot subhastar la finca del propietari per cobrar). 

Alhora, altres afectacions malauradament vigents, 
com són les declaracions d’Espais d’Interès Natural, ja 
siguin Parcs Naturals o espais de protecció; així com 
la voluntat d’introduir els Catàlegs del Paisatge en 
una futura ordenació territorial i urbanística, minven 
i limiten clarament les capacitats pròpies dels propie·
taris forestals, que en la seva essència, ni tan sols són 
considerades, ni molt menys indemnitzades, com en 
els procediments d’expropiació forçosa. Si bé aques·
tes polítiques territorials no es poden equiparar amb 
l’expropiació forçosa, a la pràctica esdevenen clars 
condicionants a l’hora de desenvolupar activitats a les 
nostres finques.

Per tant, i com es pregona en cada edició d’aquesta re·
vista, cal que la propietat forestal es mantingui unida 
a través de la nostra patronal, el Consorci Forestal de 
Catalunya, i que l’anem enfortint amb nous propietaris 
socis de l’entitat. No és una qüestió menor, ja que el 
número d’hectàrees i de propietaris són la nostra fer·
mesa. Només així es podrà continuar defensant, com 
si d’un mur de contenció es tractés, i incidint amb més 
força, en les polítiques territorials de les Administraci·
ons Públiques, ja siguin estatals, catalanes o munici·
pals. Sens dubte, una noble causa. 
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