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1. Antecedents, centrant el tema

Els expedients d’expropiació forçosa per via d’urgèn-
cia de l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa (LEF) 
es caracteritzen, davant l’existència de raons d’eficà-
cia, perquè s’altera el desenvolupament normal del 
procediment expropiatori, de manera que primer 
s’ocupen els terrenys objecte d’expropiació, i després 
s’inicien les obres i simultàniament s’obre la peça se-
parada de valoració o preu just del bé afectat d’acord 
amb l’article 52 regla 7a LEF. S’hi inverteix, doncs, el 
procediment normal, que diu que mentre no estigui 
degudament valorat, pagat o consignat el bé objecte 
d’expropiació, aquest no pot ser ocupat, i, per tant, 
no poden començar les obres d’interès general o uti-
litat pública. Per tant, raons d’interès general i eficà-
cia de l’Administració Pública exigeixen que en casos 
“excepcionals” s’arbitri la via de l’expropiació per ur-
gència. Però un cop més l’excepcional esdevé l’habi-
tual, i el que ha de ser ordinari, excepcional. És més, 
l’exigència de l’autèntica excepcionalitat ha decaigut 
en un mer tràmit administratiu absent de tota lògi-
ca i justificació, conseqüència de la nul·la planificació 
pública i la rutina administrativa, i desgraciadament 
després es constata que, efectivament, ni l’expedi-
ent d’expropiació per urgència es porta a terme amb 
la rapidesa que a priori es va reclamar (dura diver-
sos anys en la seva tramitació, amb excessius temps 
morts), ni les obres s’executen amb la celeritat que es 
demanava.

Però a més, en la majoria dels casos, l’Adminis-
tració pública expropiant i/o Beneficiària, un cop 
ocupades les propietats dels particulars, executa les 
obres, i, una vegada concloses les mateixes (de vega-
des passen diversos anys), és quan inicia els tràmits 
de valoració del preu just, consignació o pagament 
d’aquestes, incomplint de manera flagrant la regla 
7a de l’article 52 LEF.

Davant d’aquest panorama, s’hi troba l’article 33 
de la Constitució espanyola (CE), que configura el dret 
a la propietat com un dret fonamental, en el qual tota 
actuació pública ha de vetllar per la garantia dels drets 
dels ciutadans, i l’ha de compatibilitzar adequadament 
amb les exigències d’eficàcia i de l’interès públic de 
l’Administració pública (article 103.1 CE).

Si raons d’urgència demanen reduir el dret a la pro-
pietat amb més premura de temps, és a dir, si hi ha 
raons de funció social per delimitar més intensament 
el contingut d’aquest dret, per contra s’ha de ser més 
exigent en les garanties patrimonials dels afectats, en 
la seva aplicació i concreció.

Una de les conseqüències del principi que a més 
intensa limitació del dret dominical més garanties de 
protecció en el dret dels afectats, és que la configura-
ció de la tramitació formal del procediment expropi-
atori d’urgència requereix major nivell d’exigència en 
el respecte a les degudes formalitats procedimentals, 
que es configuren en garantia i defensa del dret a la 
propietat, que es veu seriosament afectat. Així, la peça 
essencial en l’expropiació per via d’urgència de l’article 
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52 LEF és l’Acta prèvia d’ocupació (APO), eix de tot el 
sistema, i al que molt sovint no es presta la deguda 
atenció.

La jurisprudència diu, des de fa molts anys [STS de 
15 de febrer de 1985 (1985/747)], que:

“En materia restrictiva de los derechos individuales 
como es la expropiación, el cumplimiento de las for-
malidades legales es ineludible para garantizar que la 
actuación administrativa no vulnera el derecho de los 
expropiados.”

Altres sentències exposen que cal motivar les reso-
lucions, notificar els actes als interessats, preservar la 
presència dels afectats al llarg del procediment, vet-
llar per l’absència de defectes formals que originin in-
defensió als particulars expropiats, etc. (STS de 22 de 
desembre de 1997, 1997/8790). No es pot perdre de 
vista que l’Acta d’ocupació és títol suficient per inscriu-
re o immatricular la finca al Registre de la Propietat i al-
tres registres públics, i prendre raó de la transmissió de 
domini a nom de l’Administració que expropia, i això 
fins i tot abans que s’hagi valorat i pagat el preu just 
als expropiats. Per tot això, l’Acta prèvia d’ocupació i 
posterior Acta d’ocupació s’erigeixen en peça essencial 
del sistema.1

2. Concepte, objecte i finalitat de l’Acta prè-
via d’ocupació (APO)

L’Acta prèvia d’ocupació és un document administratiu 
oficial que de manera concreta, d’una banda, descriu 
i delimita el bé que és objecte d’expropiació; i d’altra 
banda, descriu les afeccions concretes que comporta 
l’expropiació i que encapçala la peça separada del preu 
just. En la mateixa es fan constar totes les manifesta-
cions i dades que les parts aportin i que siguin útils, 
entre altres aspectes, per determinar el valor del que 
s’expropia i els possibles perjudicis ocasionats per la 
ràpida ocupació.2

La sentència de 8 de febrer de 2005 (RJ 2005/1888) 
i que recull la STS de 6 d’abril de 2011 (RJ 2011/2965), 
defineix l’APO de manera descriptiva afirmant: 
“Cumple con un fin esencial, como es el de constatar 
el estado físico y jurídico de los bienes y derechos afec-
tados por la decisión administrativa de expropiar que 
se plasma en el expediente expropiatorio, para toman-
do en consideración los datos que configuran la reali-
dad del bien que se expropia, extraer de ahí las opor-
tunas consecuencias en orden a que como expone la 
regla 3.ª del artículo 52 de la Ley, se describa el bien o 
derecho expropiable y se hagan constar todas las ma-
nifestaciones y datos que aporten quienes intervienen 
en el expediente y que sean útiles para determinar los 
derechos afectados, sus titulares, el valor de aquellos y 
los perjuicios determinantes de la rápida ocupación.”
Per tant, l’APO no compleix la funció de fixar quina 
ha de ser la valoració dels béns i drets expropiats, sinó 
la que recull les circumstàncies a tenir en compte per 
procedir a la valoració dels mateixos.

Una de les característiques principals de l’APO és la 
participació contradictòria de tots els interessats, en què 
amb les manifestacions de tots ells es descriu el bé que 
és objecte d’expropiació sia total o parcial. Aquesta des-
cripció ha de ser detallada, concreta i precisa. Alhora, 
s’hi descriuen les limitacions concretes que l’expropia-
ció comporta per al dret dominical (expropiació de do-
mini, ocupació temporal, danys de la ràpida ocupació, 
indemnitzacions derivades de l’expropiació, superfícies 
afectades, etc.); com més dades s’hi reflecteixin, millor. 
Totes aquestes dades són, en principi, determinants per 
als tràmits posteriors: consignació del dipòsit previ, in-
demnització per ràpida ocupació, Acta d’ocupació i va-
loració del preu just per les parts implicades a través dels 
respectius fulls d’apreuament, i, si s’escau, la valoració 
definitiva del preu just per part dels jurats provincials 
d’expropiació o jurats territorials autonòmics. Només en 
determinades circumstàncies, que ara veurem, es pot 
modificar el contingut de l’APO.

1. Així ho posa de manifest la unanimitat de la doctrina, per exemple LóPez-muñiz Goñi, Miguel, en Expropiación Forzosa. El 
Justiprecio, Editorial Colex, 2a edició, Madrid, p. 88. La jurisprudència també es fa ressò de la importància de l’APO. Així, la STS 
de 6 de novembre de 1984 (1984/5383) expressa “documento de indudable trascendencia en el expediente expropiatorio”; 
o “cumple con un fin esencial”, com diuen les SSTS de 8 de febrer de 2005 (RJ 2005/1888) i 6 d’abril de 2011 (2011/2965).

2. SSTS de 22 de juny de 1994 (1994/4887); 29 de novembre de 1994 (1994/8958); 8 de febrer de 2005 (RJ 2005/1888); 
24 de maig de 1996 (1996/4516); 17 d’octubre de 1992 (1992/7974). Des de fa molt de temps, és pacífica la consideració i 
objecte de les actes prèvies a l’ocupació de les expropiacions per via d’urgència. Així, la STS de 23 de gener de 1980 (1980/57) 
expressava: “La extensión del documento denominado ‘Acta previa a la ocupación’, en el procedimiento expropiatorio de 
urgencia, va dirigida a la finalidad de constatar el estado físico y jurídico de los bienes o derechos afectados por la medida 
expropiatoria, para de tales datos configuradores de la realidad extraer las oportunas consecuencias valorativas, en orden a la 
formulación de las hojas de depósito previo, determinación de los perjuicios por rápida ocupación y ulterior fijación del defini-
tivo justiprecio, una vez ocupada y quizá alterada la finca en su destino y características.”
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3. Acte de tràmit

Però resulta xocant que, tot i la importància que té 
l’APO, té la consideració d’”acte tràmit”, encara que, 
òbviament, no de “mer tràmit”, ja que la seva absèn-
cia comporta la nul·litat del procediment d’expropiació. 
Però la jurisprudència diu que es tracta d’un acte tràmit 
no susceptible d’impugnació autònoma, llevat que es 
justifiqui, en el cas concret, que aquest acte decideix di-
rectament o indirectament el fons de l’assumpte, que 
determina la impossibilitat de continuar el procediment, 
que produeix indefensió, o que causa un perjudici ir-
reparable a drets o interessos legítims, tot això, com 
exigeixen l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), 
i l’article 25.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa administrativa (STS de 
8 de febrer de 2005, FJ 4, RJ   2005/1888).

La STSJ de Madrid de 21 de febrer de 2003, FJ 4, JUR 
2004/45921, citant la STS d’11 de març de 1997, JUR 
1997/1897, exposa que és lògic que la interposició d’un 
recurs de reposició no pugui suspendre un acte admi-
nistratiu degudament convocat i citat, i reafirma que les 
APO constitueixen actes de mer tràmit, no impugnables 
directament en la via contenciosa administrativa, perquè 
no es poden considerar resolucions administratives amb 
propis efectes jurídics, constituint un “acte de constàn-
cia”, i per tant no un acte resolutori que, com a norma 
general, pot ser impugnat independentment.

4. Garanties de l’APO: publicitat i emplaça-
ment

Una de les garanties clau de l’APO és la publicitat i 
l’emplaçament individual dels interessats per a l’aixe-
cament de l’Acta.

Primer, la publicitat en diferents mitjans: 1. Taulers 
d’anuncis dels ajuntaments dels termes on radiquin 
els béns. 2. BOE. 3. BOP. 4. En un diari de la localitat 
d’ubicació dels béns, si n’hi ha, lògicament. 5. I en dos 
diaris de la capital de la província, si n’hi ha (article 
52.2a LEF).

En segon lloc, la notificació personal als interessats, 
que s’ha de realitzar amb una antelació mínima de vuit 
dies. Entenc que el còmput és de dies hàbils, ja que no 
es diu el sentit del termini en el precepte de la LEF, i 
en aplicació de l’article 48.1 LRJPAC i l’article 24.1 del 
Reglament de la Llei d’expropiació forçosa (REF) s’ha 
d’interpretar en el sentit de dies hàbils, i més tenint en 
compte la finalitat d’aquest acte i la necessitat que les 
parts preparin adequadament i amb temps3 no només 
la documentació que necessiten aportar, sinó també 
les seves al·legacions i manifestacions, i es facin acom-
panyar de perits i notari, si s’escau.

Aquesta notificació té caràcter administratiu, i s’ha 
de regir en el seu desenvolupament pel que preveu la 
LRJPAC, article 58 i següents, i per tant s’ha de prac-
ticar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància 
de la recepció. La manca de citació personal dels in-
teressats constitueix un defecte formal susceptible de 
generar indefensió.4

L’exigència de notificar als interessats el lloc, dia, 
hora en què es procedirà a l’aixecament de l’APO, no 
només la recull l’article 52.2a LEF, sinó que també de-
riva del que preveu l’article 21.3 LEF, que exigeix notifi-
car individualment a totes les persones que apareguin 
com interessades en el procediment expropiatori.5

5. Les parts intervinents. Especial considera-
ció del representant municipal

Les persones que han de ser citades a l’acte d’aixeca-
ment de les APO, són les següents:

3. No obstant això, alguns autors mantenen la postura de dies naturals en aplicació de l’article 57.1 REF, que en relació 
amb la citació de l’alcalde o el seu delegat, expressa que es farà “també amb una antelació de vuit dies naturals…”. Vegeu 
d. a., Manual de Expropiación Forzosa, Advocacia de l’Estat, Direcció del Servei Jurídic de l’Estat, Edit. Thomson/Aranzadi, 1a 
edició, 2007, p. 437.

4. STS de 23 de setembre de 1997, RJ 1997/6479. I la STS de 19 de juliol de 1997, RJ 1997/6732, exposa que la conse-
qüència de la manca de notificació és l’anul·lació de l’expropiació, quan els interessats són coneguts. 

D’altra banda, davant les notificacions defectuoses, l’interessat pot optar per la pura inactivitat, i si l’Administració intenta 
atribuir algun efecte a l’acte objecte de la notificació defectuosa, l’interessat pot confrontar el caràcter de notificació defectuosa 
privant d’eficàcia l’actuació administrativa, com expressa escuín PaLoP, Vicente, en Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, 
Editorial Thomson/Civitas, 2a edició, 2004, p. 595.

5. Així ho recull expressament la STS de 9 de març de 1993, RJ 1993/1672.
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1. Un representant de l’Administració que expropia, 
acompanyat d’un perit.

Si no hi assisteix, no es pot celebrar l’acte, ja que 
és qui ha de redactar i emplenar l’Acta, en ser un ex-
pedient que s’incoa d’ofici. En aquest cas s’estén di-
ligència de suspensió [STS de 23 de gener de 1980 
(1980-1957)].

2. Si s’escau, un representant de la Beneficiària de 
l’expropiació.

3. Els afectats per l’expropiació, que po-
den assistir acompanyats de perit/s i notari. 
Cal la seva notificació reglamentària, però no la seva 
assistència. La transcendència de l’acte va determinar 
l’interès que el legislador de la LEF inclogués la pos-
sibilitat que l’expropiat es fes acompanyar de perits i 
un notari, per la raó que és molt difícil posteriorment 
verificar les al·legacions i manifestacions de l’interessat 
en produir-se la transformació física del bé per complir 
la finalitat de l’expropiació. Ara bé, el fet que l’expro-
piat no comparegui a l’acte d’aixecament de l’APO, no 
suposa per a ell l’acceptació del seu contingut (STS de 
9 de març de 1995, RJ 1995/1935).

4. L’alcalde de l’Ajuntament on es troben els béns 
immobles, o el regidor en qui delegui.

La redacció literal del precepte conclou que cal la 
seva presència. Així es desprèn de SSTS com les de 19 
de desembre de 1996, RJ 1996/9630, 17 de febrer 
de 1997, RJ 1997/984, i 23 de setembre de 1997, RJ 
1997/6479.

En relació amb l’assistència de l’alcalde, l’arti-
cle 57.1 REF indica l’alcalde o el seu “delegat”, que 
és una expressió més àmplia que la de la LEF, ja que 
aquest delegat no ha de ser necessàriament un regi-
dor. Tanmateix, segons la normativa de règim local (ar-
ticle 23.4 LBRL), l’alcalde pot delegar l’exercici de les 
seves atribucions en membres de la Junta de Govern 
Local, tinents d’alcalde, i, per a comeses específiques, 
es pot fer una delegació especial en qualsevol regidor 
de l’Ajuntament, que seria el cas.

Ara bé, no es tracta de delegar una atribució de 
competència local, sinó de designar un representant de 
l’alcalde en l’exercici d’una funció atribuïda legalment, 
que és aliena a l’àmbit competencial local. Una cosa si-
milar al que passa amb el que preveu l’article 49 del 

Codi civil en la redacció que en fa la Llei 35/1994, de 23 
de desembre, que els matrimonis civils es poden con-
traure davant l’alcalde, i aquest delegar en els regidors.

En aquest sentit, la STS de 4 de novembre de 2002, 
RJ 2002/2219, expressa que no ens trobem davant un 
supòsit de delegació en sentit tècnic de l’article 13 de 
la LRJPAC, sinó “ante lo que en la terminología al uso 
se llama comisión o representación en sentido impropio 
(representante es el significante que emplea ese artículo 
52.3 [se refiere al 52.3 LEF] para referirse a quien actúa 
en nombre de la Administración, y su función es la mis-
ma que cumple el que lo hace en nombre del Ayuntami-
ento). No estamos –esto es innegable– ante una transfe-
rencia del ejercicio de una competencia del alcalde, sino 
de suplir a este (sustitución personal por tanto) en el 
desarrollo de unas actuaciones, ciertamente necesarias 
y, en su caso, trascendentes, pero que jurídicamente son 
meros actos trámite…”. Per això, no es veu l’objecció 
perquè una autoritat administrativa o un funcionari pú-
blic sigui nomenat delegat de l’Alcaldia.

De tota manera, atesa la importància que atri-
bueix el REF a l’assistència de l’alcalde o del delegat 
d’aquest, exposa l’article 57.1 del mateix text legal 
que, en cas d’incompareixença del mateix, s’ha de 
suspendre l’acte d’aixecament de l’APO, i s’ha d’acor-
dar immediatament una nova citació i se n’ha de do-
nar compte al governador civil de la província per-
què ordeni a l’autoritat municipal l’assistència al nou 
acte, amb prevenció de les responsabilitats en què, 
cas de desobediència, pugui incórrer. Sobre aquesta 
redacció, que data de l’any 1957, és clar que no es 
pot mantenir l’”ordre” d’assistir imperativament a 
la primera autoritat municipal o el seu delegat o re-
presentant. S’ha d’entendre derogada, pel fet de ser 
frontalment contrària a l’autonomia municipal (article 
140 CE).6 En una hermenèutica correcta, és lògic que 
en temps de la redacció de la LEF i el seu Reglament 
de desplegament es donés importància i solemnitat a 
l’acte de l’aixecament de l’APO, que comportava que 
estigués presidit per l’autoritat municipal i en clara 
dependència del governador civil de la província. Però 
actualment, i en previsió de legislació futura de lege 
ferenda, n’hi haurà prou que s’aclareixi que entre els 
participants estigui algun representant municipal en 

6. Vegeu d. a., Manual de Expropiación Forzosa, citat anteriorment, p. 440. És més, consideren que, atenint-se al sentit 
comú, la reiterada incompareixença del representant de l’Ajuntament en l’aixecament de l’APO no pot implicar la paralització 
de les actuacions, i cal entendre complit el requisit mitjançant la segona crida, sense que calguin terceres o posteriors crides, 
llevat de causa justificada.
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l’acte, per raó de les dades i dels coneixements que 
pugui tenir dels terrenys objecte d’expropiació (urba-
nístics, fiscals, domicilis d’interessats i notificacions, 
afeccions públiques municipals, etc.).

6. Lloc del desenvolupament i aixecament de 
l’APO

Pel que fa al lloc de l’aixecament de l’APO, en cohe-
rència amb la finalitat de l’Acta prèvia és lògic que la 
LEF determini que aquest acte es faci a la mateixa finca 
rústica o urbana afectada per l’expropiació. Però no 
deixa de ser cert que, per raons de comoditat, celeritat 
i costum, aquest acte se sol realitzar a dependències 
municipals properes o pròximes a les finques; penseu 
per exemple en expropiacions de grans obres públi-
ques on els titulars són molt nombrosos, o que raons 
d’alteració de l’ordre públic aconsellen la celebració de 
l’acte a un local segur. De tota manera, si algun dels 
compareixents sol·licita que l’acte tingui lloc a la pròpia 
finca, resulta obligat accedir a la seva petició;7 en cas 
contrari, si per això es causa indefensió, pot ser motiu 
de nul·litat. I també és possible que es personin abans 
a les finques per a inspecció ocular i presa de foto-
grafies, dades, etc., i posteriorment es desplacin a les 
dependències municipals per redactar i aixecar l’APO.

7. Contingut de l’APO

Pel que fa al contingut de l’APO, atès que la finalitat 
que es persegueix és la de servir de base per deter-
minar el preu just, l’essencial és la descripció correcta 
del bé o dret objecte d’expropiació, recollint, per tant, 
totes les manifestacions, al·legacions i documents que 
serveixin per a aquest objectiu, i que avui dia amb els 
mitjans tècnics i tecnològics són més fàcils d’aportar. 
Cal aportar també els elements que siguin rellevants 
per determinar els drets afectats. És a dir, un cop des-
crites les característiques físiques i jurídiques del bé, 

s’hi han d’especificar les afeccions concretes que com-
porta l’expropiació en relació amb el bé descrit prèvi-
ament, ja que representen la clau per determinar im-
mediatament quin valor se li ha d’atribuir, així com els 
possibles perjudicis per l’ocupació ràpida que es farà i 
altres perjudicis que derivin directament de l’expropia-
ció. Per tant, és fonamental que els interessats realitzin 
totes les manifestacions que considerin oportunes per 
facilitar la valoració futura de les limitacions i afeccions 
que l’expropiació pugui produir en el dret a la propie-
tat. I també que es posin de manifest els defectes en 
què pugui incórrer l’Administració o Beneficiària a l’ho-
ra de realitzar l’expropiació i l’execució de les obres, i 
que afectin la valoració del bé.

En concret, la regla 3a de l’article 52 LEF exposa: 
“s’ha de descriure el bé o el dret expropiable i s’han de 
fer constar totes les manifestacions i dades que apor-
tin els uns i els altres i que siguin útils per determinar 
els drets afectats, els seus titulars, el valor d’aquests 
drets i els perjudicis determinants de la ràpida ocupa-
ció. Si es tracta de terrenys cultivats s’hi han de fer 
constar l’estat i l’extensió de les collites, els noms dels 
cultivadors i el preu de l’arrendament o els pactes de 
parceria si és el cas. Si són finques urbanes, s’ha d’in-
dicar el nom dels arrendataris, el preu del lloguer i, si 
s’escau, la indústria que exerceixin”. Es tracta, òbvi-
ament, d’una relació oberta a moltes consideracions. 
Ara bé, un cop redactada i signada l’APO, en principi, 
és inamovible el seu contingut, encara que es permet 
afegir documents annexos o complementaris posteri-
orment en determinades circumstàncies, ja que així ho 
permet expressament la regla 4a de l’article 52 LEF: 
“Un cop vistos l’Acta prèvia a l’ocupació i els docu-
ments que constin o s’aportin en l’expedient, l’Ad-
ministració ha de formular els fulls de dipòsit previ a 
l’ocupació, dins el termini que es fixi a aquest efecte”. 
Aquesta possibilitat queda circumscrita a un moment 
processal determinat, que va de la confecció de l’APO 
a l’aixecament de l’Acta d’ocupació. Un espai de temps 
breu considerant el caràcter d’expropiació urgent, però 
flexible segons els casos.8

7. STS de 4 de novembre de 2002, RJ 2003/2219.
8. En la STS de 24 d’abril de 1997, RJ 1997/2758, s’hi exposa un cas en el qual davant la manifestació de la propietat 

sobre la impossibilitat de reflectir de manera instantània i amb exactitud el nombre d’arbres existents a la finca, l’Administració 
li va concedir el termini d’un mes per tal que pogués acreditar-ne documentalment l’existència. Davant l’asseveració de la part 
apel·lant que l’Acta prèvia d’ocupació no contenia els béns i drets afectats, com estableix l’article 52 LEF, el que comporta la 
nul·litat, la Sala reflecteix que la pretensió de l’apel·lant estava recolzada en un formalisme exagerat i inadmissible, ja que hi 
havia constància que, “sin quebrantar la ley, se hizo lo necesario para que las circunstancias de los bienes expropiados quedaran 
reflejadas con la máxima fidelidad, incluso con la concesión de un plazo amplio a la expropiada para que tuviera oportunidad 
de aportar la constancia documental que nadie mejor que ella podía preparar velando por sus intereses y derecho”.



183
Quaderns de Dret Local (QDL)

ISSN: 1695-8438, núm. 28, febrer de 2012, p. 178-187
Fundació Democràcia i Govern Local

Les aCtes prèVies a L’oCupaCió

La qüestió és si es permet modificar posterior-
ment les dades de l’APO, adjuntant documents an-
nexos o complementaris a la mateixa que completen 
o modifiquen les dades contingudes en l’Acta prè-
via i en l’Acta d’ocupació. La STS citada de 6 d’abril 
de 2011 permet “manifestacions annexes” a l’Ac-
ta prèvia. És cert que l’article 15 LEF estableix que 
la necessitat concreta d’ocupar els béns o adquirir 
drets ha de ser només dels que “siguin estrictament 
indispensables” per al fi de l’expropiació, però, tot 
seguit, el mateix precepte obre la possibilitat que en 
l’acord corresponent es puguin incloure, entre els 
béns de necessària ocupació, els que “siguin indis-
pensables per a previsibles ampliacions de l’obra o la 
finalitat de què es tracti”, i, d’altra banda, el punt 3 
de article 16 REF estableix que: “Quan l’execució de 
l’obra o servei requereixi la comprovació prèvia dels 
béns que hagin de resultar afectats per l’ocupació, 
la relació s’ha de formular una vegada efectuades 
les operacions que permetin la individualització con-
creta de les coses o els drets necessaris...”. Però tot i 
això, arribem a la conclusió que no sempre coincidei-
xen les dades superficials i característiques dels béns 
objecte d’expropiació afectats pel projecte expropi-
atori en la relació concreta i individualitzada (article 
17 LEF i 16.1 REF) amb els que finalment resulten 
realment afectats; i això pot passar per dos motius: 
sia com a conseqüència de les ampliacions previsi-
bles, sia com a conseqüència que en l’execució de 
les obres s’ha ocupat una superfície de sòl diferent 
de la prevista inicialment, en més o menys metres 
quadrats, o s’han afectat plantacions, instal·lacions, 
edificacions, que inicialment no estava previst afec-
tar. I no és usual, sinó més aviat habitual, que, in-
complint el que preveu l’article 52, regla 7a, LEF, un 
cop ocupades les finques dels particulars, l’Adminis-
tració expropiant o Beneficiària no obre immediata-
ment la peça separada de preu just, sinó que espera 
que estiguin concloses les obres (de vegades passen 
3 o 4 anys) per realitzar els fulls d’apreuament, co-
neixent les dades definitives dels elements que han 
estat afectats, tant en l’expropiació com en l’ocupa-
ció temporal, i és molt freqüent que es prenguin xi-

fres i dades totalment diferents de les que apareixen 
en l’APO, perquè les execucions de les obres mai no 
coincideixen amb l’inicialment previst i projectat.

Efectivament, per al supòsit de previsibles amplia-
cions que ja es constaten a l’inici del procés, i així es 
preveu expressament en els projectes o plans corres-
ponents, hi ha una justificació legal per realitzar uns 
documents annexos o actes complementàries que 
avalin aquestes ampliacions, sempre que els mesura-
ments o les dades es prenguin en documents confec-
cionats reglamentàriament que serveixin com a prova 
en contrari del fixat en les APO, en tenir caràcter de 
certesa iuris tantum.El problema sorgeix quan no s’es-
tableixen ampliacions previsibles, sinó que el resultat 
final de les obres porta a ocupacions de béns que en 
alguns casos són totalment diferents de les que es 
recullen en la relació individualitzada i concreta i en 
l’APO; llavors apareixen uns documents anomenats 
“actes complementàries” o en els fulls d’apreuament 
es valoren unes dades totalment diferents de les que 
apareixen en les APO. En aquests supòsits, aquests 
documents complementaris s’han de confeccionar 
seguint els mateixos tràmits que les APO per poder 
desplegar efectes jurídics; d’aquesta manera, no po-
den ser elaborats de manera unilateral per l’Adminis-
tració expropiant o Beneficiària com si es tractés de 
rectificar simples errors materials de fet o aritmètics 
prenent com a base l’article 111 LRJPAC, sinó que cal 
convocar els particulars interessats per a la seva com-
pareixença i precisió del contingut de manera con-
tradictòria, o, almenys, possibilitar la intervenció dels 
interessats, ja que el que no pot fer l’Administració és 
modificar unilateralment el contingut de l’APO una 
vegada que ha estat aixecada, “la Administración no 
puede desde luego alterar ‘per se’ la calificación jurí-
dica de los bienes afectados o su constatación en el 
terreno para, con base en ello, modificar el contenido 
de las actas extendidas”.9

També es pot fonamentar el procedir correcte de 
l’Administració, considerant que s’ha aixecat una nova 
APO que requereix anul·lar l’anterior si s’ha modificat 
el traçat de les obres (STS de 15 de febrer de 1985, 
1985/747).

9. Per exemple, en la STS de 4 d’octubre de 1997, RJ 1997/7391, amb el pretext de rectificar errades materials o de fet a 
l’empara del que disposa l’article 111 LRJPAC, ja que realment no es tracta d’errades d’aquesta naturalesa, sinó de diferències 
conceptuals de significat transcendent per als drets dels afectats, sense cap intervenció dels mateixos, que porten a l’alteració 
de la qualificació jurídica dels béns i la seva constatació en el terreny (béns de domini públic). En igual sentit, STS d’11 de març 
de 1997, RJ 1997/1897.
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8. Efectes derivats de l’APO. Especial indica-
ció de les superfícies

Quant als efectes que es deriven de l’APO, podem des-
tacar els següents:

1.- Hi ha d’haver entre l’APO i l’Acta d’ocupació 
absoluta identitat en la definició i concreció del bé ex-
propiat objecte d’ocupació, com es posa en relleu en 
la STS de 26 de setembre de 1979 (1979/3122), i en 
aquest sentit ha d’estar perfectament concretat el dit 
bé, per tal de no donar lloc a interpretacions diverses, 
ja que la deguda claredat és essencial en garantia de 
l’expropiat. La inconcreció de l’objecte d’expropiació 
xoca amb el que disposen els articles 15 i 17 LEF, el 
que suposaria una greu amenaça dels drets dels ex-
propiats.

2.- El contingut de l’APO dóna fe de certesa iu-
ris tantum. La presumible certesa i exactitud de de-
terminacions concretes sobre les qualitats físiques o 
juridicovaloratives, pot ser destruïda quan s’acrediti 
fefaentment la diferent realitat d’alguna de les seves 
determinacions.10 En estar presents totes les parts, les 
dades que hi constin seran considerades com a vàli-
des si no s’hi ha manifestat cap oposició. Es basa en el 
principi que a ningú li és lícit anar contra els seus propis 
actes quan l’Acta s’ha estès amb tots els requisits legals 
(venire contra factum proprium non valet). Però el fet 
que l’expropiat no faci constar en l’Acta cap disconfor-
mitat no suposa per a ell l’acceptació incondicional del 
contingut d’aquesta.

En relació amb la determinació de les superfícies, 
que moltes vegades es fixen de manera aproximada 
o estimativa sobre la base del reflectit en els projectes 
tècnics de les obres a realitzar, i després, un cop exe-
cutades les obres, es comprova que les afeccions són 
diferents, especialment quan s’han expropiat més me-
tres quadrats de superfície, la jurisprudència segueix 
el criteri d’acreditar i provar fefaentment la superfície 
ocupada realment. En molts casos s’hi exigeix   una pro-
va completa i determinant que no sempre és possible 
aportar, com seria acompanyar un plànol taquímetre 
aixecat per un tècnic competent. Si no s’hi aporten 
proves clares que contradiguin el que reflecteix l’APO, 

el preu just es realitza amb la documentació que consta 
en l’expedient, i els jurats de valoració tenen entre les 
seves competències la determinació de les superfícies 
de les finques expropiades d’acord amb els documents 
que estan en l’expedient de referència: Acta prèvia 
d’ocupació, Acta d’ocupació i fulls d’apreuament de 
les parts, i fins i tot, si persisteixen els dubtes, el jurat 
pot realitzar una inspecció personal, ja que tenen drets 
de dietes i despeses de viatge en les comissions que 
desenvolupin en compliment de les finalitats del jurat 
(article 38.1 REF), i es recull expressament aquesta pos-
sibilitat en algunes normatives dels jurats territorials 
autonòmics.

Així, si la superfície objecte d’expropiació és errò-
nia, no pot prevaler sobre l’afectada realment quan 
aquesta disconformitat és fefaentment acreditada 
per les parts, i correspon provar la major superfície 
afectada per l’expropiació a la part que afavoreix 
aquesta asseveració. Prova documental que ha de 
ser realitzada per un tècnic competent que provi de 
manera suficient, apreciada segons regles de la crí-
tica sana, és a dir, els principis lògics que perme-
tin valorar la demostració dels fets de la superfície 
ocupada i expropiada (STS de 22 de juny de 1994, 
1994/4887).

En aquest sentit, és important tenir present que 
el full d’apreuament no és suficient per acreditar la 
superfície, ja que la STS de 12 de desembre de 1984 
(1984/6098) expressa que el full d’apreuament només 
és vinculant pel que fa a la determinació del preu, però 
no a extrems de l’extensió, si posteriorment es com-
prova que les seves dades bàsiques no eren correctes.

Tampoc no és una prova suficient el manifestat en 
les escriptures públiques (STS de 8 de maig de 1990, 
1990/4717), ja que els documents públics només fan 
prova davant de tercers del fet que en motiva l’ator-
gament i de la data d’aquest, però mai de la veracitat 
de les declaracions que s’hi contenen (article 1218 del 
Codi civil).

Tampoc no és una prova suficient la confecció d’un 
plànol amb mesures facilitades en converses amb tèc-
nics de l’execució de les obres, sense el contrast ade-
quat d’aixecament topogràfic, ja que es desconeixen 

10. Sobre aquesta qüestió hi ha multitud de sentències que manifesten el caràcter de document oficial amb presumpció 
de certesa iuris tantum: SSTS de 17 de març de 1980 (1980/976); 19 de febrer de 1982 (1982/475); 19 d’octubre de 1983 
(1983/4911); 3 d’abril de 1990 (1990/2847); 27 de gener de 1992 (1992/494); 17 d’octubre de 1992 (1992/7974); 17 de juliol 
de 1993 (1993/5516); 22 de juny de 1994 (1994/4887), i 14 de novembre de 1995 (1995/8189); STSJ Galícia de 31 d’octubre 
de 1996 (RJCA 1996/2220) i d’11 de novembre de 2003 (RJCA 2004/337).
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l’abast i les dades tècniques del mesurament (STS de 
22 de juny de 1994, 1994/4887).

També decau la superfície expressada en el Regis-
tre de la Propietat davant la determinada per mesu-
raments realitzats fefaentment (STS de 8 de juliol de 
1963; 27 d’abril de 1966; 10 de novembre de 1966; 
17 de maig de 1995, 1995/4016; 27 de juny de 1996, 
1996/5033), la fe pública registral no empara la super-
fície, ja que reposa sobre les simples declaracions dels 
atorgants i, així, cau fora de la garantia que presten to-
tes les dades registrals que es corresponguin amb fets 
materials o físics, tant als efectes de fe pública com de 
la legitimació registral, sense que, per tant, la institució 
respongui de les dades i circumstàncies de pur fet, ni, 
per tant, de les dades descriptives de les finques, com 
són les referents a la seva superfície.

3.- El fet que un particular interessat comparegui a 
l’aixecament de l’APO i no faci al·legacions en relació 
amb els aspectes inclosos en el document, no pot su-
posar la nul·litat de l’acte administratiu de tràmit (STSJ 
Madrid de 21 de febrer de 2003, JUR 2003/45921, FJ 
4 in fine).

4.- El fet que un particular interessat assisteixi a 
l’acte d’aixecament de l’APO i manifesti que no signa 
l’Acta perquè entén nul·la de ple dret la mateixa, so-
bre la base dels arguments jurídics constituïts en un 
escrit que presentarà immediatament, tampoc no pot 
suspendre o paralitzar la tramitació legal del procedi-
ment d’expropiació urgent, sense que sigui possible 
procedir als interdictes de retenir o recobrar contra 
l’Acta d’ocupació (article 52. 6a LEF, en la redacció 
que en fa la Llei 53/2002, de 30 de desembre). S’hi 
estableix la restricció de la prohibició de recursos que 
podrien frustrar la finalitat pròpia de la urgent ocupa-
ció. Si les parts assisteixen a l’acte és obvi que no hi 
ha cap via de fet, ja que això pot passar en els casos 
que preveu l’article 125 LEF, sense que afecti el dret 
de defensa, ni la tutela judicial efectiva, ja que la LEF 
en els seus diferents tràmits concedeix possibilitats 
variades perquè els particulars puguin defensar els 
seus drets i interessos de la manera que determina 
la Llei, ressaltant la sentència esmentada del Tribu-
nal Superior de Justícia de Madrid de 21 de febrer de 
2003: “Raya en el absurdo el mantener que porque 
a un particular le parezca poco el depósito previo a la 
ocupación y la indemnización por la rápida ocupación 
se pueda paralizar un proyecto como el de la M-50 
madrileña cuya utilidad e interés social nadie puede 
dudar”. És més, la STS de 4 de novembre de 2002, 

RJ 2003/2219, exposa que és essencial constatar si 
es produeix dany, perjudici o cap altra conseqüència 
jurídica per als interessats o per als interessos generals 
derivat de l’aixecament de les APO, ja que és intrans-
cendent per decretar la nul·litat de les actuacions 
quan ni tan sols es justifica indefensió ni dany, perju-
dici o conseqüència danyosa de cap tipus.

5.- El fet que l’expropiat no comparegui en l’Acta 
prèvia d’ocupació no suposa per a ell l’acceptació del 
contingut de la mateixa, podent desvirtuar les dades 
consignades amb el resultat de proves pericials emeses 
amb les formalitats legals (STS de 9 de març de 1995, 
RJ 1995/1935).

6.- L’APO té el caràcter de límit extrem de reclama-
cions relacionades amb els possibles errors patits en 
efectuar la referència concreta de béns a expropiar, i el 
titular dels béns o el seu representant legal en el mo-
ment de realitzar l’Acta esmentada, ha de fer les mani-
festacions i protestes oportunes per al seu dia impug-
nar la resolució administrativa, i interessar dels jurats 
de valoració que tinguin en compte altres béns que els 
que figuren a l’APO (STS de 6 de novembre de 1984, 
1984/5383), ja que el fet que en l’Acta d’ocupació no 
figurin, per error, tots els béns que en definitiva han 
estat ocupats, no impedeix que el propietari els pu-
gui reclamar, si aquest va realitzar en l’Acta l’al·legació 
oportuna (STS de 27 de gener de 1992, 1992/494).

7.- La claredat i precisió en la descripció del bé ob-
jecte d’expropiació i de les limitacions afectades és un 
requisit essencial en garantia de l’expropiat (STS de 26 
de setembre de 1979, 1979/3122).

8.- L’APO és un document que configura objectiva-
ment el procediment expropiatori, i esdevé així el límit 
a les facultats valoratives del jurat (SSTSJ Galícia de 31 
d’octubre de 1996, RJCA 1996/2220, i 11 de novem-
bre de 2003, RJCA 2004/337).

9. Conclusions pràctiques

Amb vista a evitar conflictes en el desplegament de 
l’expedient expropiatori per via d’urgència, és desitja-
ble que les diferents parts realitzin la seva adequada 
aportació contradictòria perquè l’APO s’aixequi correc-
tament i eviti posteriorment al·legacions, reclamacions 
i recursos.

1.- En primer lloc, el model de document d’Acta 
prèvia d’ocupació s’ha de confeccionar amb el contin-
gut el més complet i clar possible per complir la seva fi-
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nalitat. S’observa en la pràctica forense de les comissi-
ons provincials de valoració que els models són pobres 
i molts dels seus apartats no s’omplen, o es remeten a 
altres documents que no són clars i definitoris del con-
cepte que interessa recollir en l’Acta, amb la qual cosa 
l’APO no compleix la seva funció.

Seria encertat que els diferents jurats elaboressin 
els models d’APO per a la seva utilització per part de 
les administracions expropiants del seu àmbit d’aplica-
ció. Unificant els models es facilita la feina dels òrgans 
de valoració de preus justos, i amb l’experiència diària 
podrien ser millorats i aclarits els conceptes i les inter-
pretacions dels mateixos.

2.- En segon lloc, els particulars expropiats haurien 
de preparar amb temps i zel l’acte d’aixecament de les 
APO, i per a això seria convenient que comprovessin i 
preparessin els documents i aspectes següents:

•  Comprovar que  la  seva finca està  inscrita en el 
cadastre actualitzada i que figura a nom del veritable 
propietari.

•  Comprovar que la superfície real coincideix amb 
la recollida en la certificació cadastral descriptiva i grà-
fica.

•  Tenir l’escriptura de propietat de la finca inscrita 
en el Registre de la Propietat.

•  Obtenir  certificació  de  cèdula  urbanística  de  la 
finca.

•  Obtenir reportatge fotogràfic de la finca.
•  Acudir a l’acte el dia i l’hora assenyalats, assistits 

de perit, i, si s’escau, notari, si les afeccions són molt 
importants i l’import de l’expropiació compensa el seu 
cost i repercussions.

•  Explicar en  l’acte  l’ús dels  terrenys afectats  i de 
les finques circumdants.

•  Exposar  els  elements  i  conceptes  afectats  per 
l’expropiació: murs, tanques, aparcaments, edificaci-
ons, regs, pous, elements de jardineria, explotacions, 
etc.

•  Relacionar els arbres i les plantes afectades.
•  Establir els accessos i les comunicacions de la fin-

ca i la distància a nucli urbà.
•  Demanar plànol parcel·lari i d’afeccions del pro-

jecte d’obra per analitzar les afeccions en la propietat 
que s’expropia.

•  Aclarir  les  afeccions  de  l’”ocupació  temporal” 
que preveu l’article 111 LEF i, si és possible, establir les 
bases del conveni indemnitzatori a què fa referència 
l’article 112 LEF. Fer-ho constar com a document annex 
a l’APO.

3.- En tercer lloc, com que les APO estan consi-
derades com a documents administratius que donen 
certesa del seu contingut iuris tantum, exigeixen pro-
ves completes que desvirtuïn les dades contingudes 
en aquestes, qüestió molt complicada normalment, 
atès que una vegada executades les obres és molt di-
fícil provar-ho, ja que la finca s’ha transformat com a 
conseqüència de les obres que s’han executat. Així, als 
propietaris afectats els resulta molt difícil provar l’afec-
ció de plantacions, collites, instal·lacions i fins i tot me-
suraments reals de superfícies realment ocupades en 
l’execució de l’obra projectada. D’aquí que s’ha de cui-
dar el millor possible l’aixecament de l’APO per deixar 
constància de la situació física de la finca en el moment 
de l’ocupació. A més, sabedora l’Administració expro-
piant i la Beneficiària del fet que les actes d’ocupació 
no coincideixen en bastants casos amb l’ocupació real 
que es produeix finalment, retarden l’obertura de la 
peça separada de preu just, en contra del que preveu 
la regla 7a de l’article 52 LEF, que estableix que una 
vegada “efectuada l’ocupació de les finques, s’ha de 
tramitar l’expedient d’expropiació en les fases de preu 
just i pagament segons la regulació general que es-
tableixen els articles anteriors, i s’ha de donar prefe-
rència a aquests expedients perquè es resolguin amb 
rapidesa”; i, no obstant això, obren aquesta peça se-
parada una vegada concloses les obres o durant la seva 
execució per tal de fixar definitivament, per mitjà dels 
fulls d’apreuament, les afeccions produïdes realment, 
i en alguns casos es confeccionen unes anomenades 
“actes complementàries”, alterant les APO, d’acord 
amb unes certificacions o uns informes de la direcció 
de les obres. Actes complementàries, per descomptat, 
que no segueixen els mateixos tràmits i requisits que 
aquelles. A més, a causa del retard en la valoració del 
preu just, i pagament, s’augmenten els interessos de 
demora que haurà d’abonar l’Administració expropi-
ant segons la regla 8a de l’article 52 LEF. I a més, creix 
la desafecció dels ciutadans sobre el funcionament de 
l’Administració, ja que en molts casos, transcorreguts 
anys des que es van iniciar els expedients d’expropiació 
i es van ocupar les propietats, les obres estan conclu-
ses, i en funcionament els serveis públics que les supor-
ten, però ells encara no saben en quant valora l’Admi-
nistració els seus béns expropiats, i se’ls sotmet a un 
procediment que en moltes qüestions és il·lògic, i pesa 
sobre ells la càrrega de la prova, i per acabar, en molts 
casos, trigaran anys perquè realment se’ls indemnitzi 
per la privació que han patit.
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La solució definitiva ha de venir de lege ferenda, 
modificant profundament l’anomenada expropiació 
per via d’urgència en molts sentits, i entre aquests, 
establint que amb l’APO, que tindrà caràcter provisi-
onal, s’haurà d’abonar o consignar la quantitat que 
sigui procedent abans de l’ocupació, i després, un cop 
acabades les obres, s’haurà de realitzar una liquidació 
definitiva a resulta de l’Acta complementària que s’ai-
xequi, amb les garanties oportunes per als afectats. 

Granada, 5 de febrer de 2012




