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lA ProPietAt PrivAdA i lA PotestAt exProPiAtòriA. Procediments esPeciAls d’exProPiAció

Resum

El dret a la propietat privada està delimitat per la funció social que està cridat a complir, i és reconegut com a 

fonament de la potestat expropiatòria de l’Administració pública. La propietat privada no és, doncs, un dret 

absolut, sinó que aquesta limitació té reconeixement constitucional. El procediment expropiatori presenta es-

pecialitats per raó dels objectes expropiats, i la Llei d’expropiació forçosa diferencia casos d’expropiació de 

béns de valor artístic, històric i arqueològic; per incompliment de la funció social de la propietat; per entitats 

locals o per raó de l’urbanisme; per causa de colonització o d’obres públiques; la realitzada en matèria de pro-

pietat industrial; i les que són objecte de la nostra anàlisi, en concret per zones o grups de béns, la que doni 

lloc al trasllat de poblacions, i per raons de defensa nacional i de seguretat de l’Estat.
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The right to a private property and expropriation. Special expropriation procedures

Abstract

The right to a private property is limited by the social function that it must serve: this is a recognized basis for 

the power of expropriation of the Public Administration. Therefore, the right to a private property is not an 

absolute right: it is limited by the Constitution itself. The expropriation process varies depending on the expro-

priated object. For instance, special processes are designed for expropriation of goods of artistic, historical and 

archeological value; in case of breach of the social function of the private property; expropriations by local 

entities or due to urban necessities; colonizing or carrying out public works and, finally, expropriations in the 

field of industrial property. This article focuses its attention on some of them: zones or group of goods, transfer 

of population and national defense and security cases.

Keywords: private property; expropriation; special expropriation procedures. 
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1. Introducció

Reconegut el dret a la propietat privada en l’article 33 
de la Constitució (CE), perd el seu caràcter individual i 
absolut en els termes de l’apartat 3, en assenyalar que 
“Ningú podrà ser privat dels seus béns ni dels seus 
drets si no és per causa justificada d’utilitat pública o 
d’interès social, mitjançant la corresponent indemnit-
zació i de conformitat amb allò que les lleis disposin”, 
mitjançant la prerrogativa administrativa de l’expro-
piació forçosa, que segons la STC 227/1998, de 29 de 
novembre, habilita la privació de tota mena de béns i 
drets individuals i fins i tot d’interessos legítims de con-
tingut patrimonial. El Tribunal Constitucional assenyala 
que la incorporació progressiva de finalitats socials re-
lacionades amb l’ús i l’aprofitament dels diferents tipus 
de béns sobre els quals el dret de propietat pot recau-
re, ha produït una diversificació de la institució domini-
cal en una pluralitat de figures o situacions jurídiques, 
regulades amb un significat i abast diversos (STC 
37/1987, de 26 de maig); així, el professor Alejandro 
Nieto1 assenyala que la institució de l’expropiació, que 
abans era només una figura accessòria de les obres pú-
bliques, esdevé clau de les relacions de fricció econò-
mica entre l’Administració i els particulars.

Pel seu contingut, el precepte 33 CE l’hem de con-
nectar amb els principis rectors de la política social i 
econòmica, ja que, segons el professor Prada Fernán-
dez de Sanmamed,2 tenen valor constitucional, és a dir, 
excepte mutació constitucional, són incontrolables per 
qualsevol poder constituït, ja que són immunes a la 
hipotètica fiscalització del Tribunal Constitucional, que 
s’hi ha de sotmetre com s’han de sotmetre els altres 
poders públics (STC 19/1982, de 5 de maig). Ens tro-
bem amb un dret de propietat que té un contingut 
estatutari, de manera que el seu titular tindrà única-
ment les facultats que li concedeixi la norma jurídica en 
cada cas (STS de 7/11/1988, 2/11/1989), resultant la 
STC de 26 de març de 1987 sobre la Llei andalusa de 
reforma agrària, analitzada pel professor Donaire Vi-
lla,3 molt explícita sobre aquesta qüestió, i sent molt 
notable la seva implicació en l’àmbit urbanístic arran 

de la STC 61/1997, arribant-se a aquest caràcter esta-
tutari de la propietat del sòl pel que disposa l’article 7.1 
del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl (en enda-
vant, TRLS 2/2008), que suposa la seva vinculació a 
destinacions concretes en els termes disposats per la 
legislació sobre ordenació territorial i urbanística. A 
això es pot afegir la competència estatal en els termes 
de l’article 149.1.1 i 18 CE, en establir la seva compe-
tència exclusiva sobre la regulació de les condicions 
bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espa-
nyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels 
deures constitucionals, i de la corresponent legislació 
sobre expropiació forçosa. El que ens condueix a la Llei 
d’expropiació forçosa de 17 de desembre de 1954 (en 
endavant, LEF) i el seu Reglament, aprovat pel Decret 
de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, REF).

En els termes literals de la STC 37/1987, “la expro-
piación forzosa no es en la actualidad una institución 
unitaria que constitucionalmente quede circunscrita a 
fines previa y anticipadamente tasados dentro de los 
que, en principio, pueden englobarse en las genéricas 
categorías de ‘utilidad pública’ o ‘interés social’, ya que 
justamente con su carácter instrumental –y no finalis-
ta– no es sino consecuencia de la variabilidad y contin-
gencia de lo que en cada momento reclama la utilidad 
pública o el interés social de acuerdo con la dimensión 
social de la propiedad privada y con los propios princi-
pios establecidos e intereses tutelados por la Constitu-
ción”. El que condueix a saber que els fins d’interès 
social, mentre no hi hagi desviació de poder, assenyala 
el Tribunal Suprem, troben la seva raó de ser en la dis-
crecionalitat del legislador, qui, atenent les necessitats 
i sensibilitats socials de cada moment, gaudeix d’un 
marge raonable per determinar quins fins, en una si-
tuació determinada, poden revestir prou transcendèn-
cia per ser considerats d’interès social (STS de 16 de 
juliol de 1997). Es tracta del reconeixement de la su-
bordinació del dret de propietat del sòl a l’interès de la 
comunitat, per la qual cosa serà l’interès d’aquesta el 
que sacrifiqui aquest dret individual. No estem en 

1. nieto garCía, A., “Evolución expansiva del concepto de la expropiación forzosa”, Revista de Administración Pública, núm. 
38, 1962, p. 68.

2. praDa FernánDez De sanmameD, J. L., “Revisión de los principios rectores de la política social y económica y de su actual 
realidad jurídico-constitucional”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), núm. 122, octubre-desembre 2003.

3. Donaire Villa, F. J., “Las competencias legislativas del Estado y comunidades autónomas sobre expropiación forzosa (a 
propósito de las SSTC 37/1987, de 26 de marzo, y 186/1993, de 7 de junio)”, en Anuario de la Facultad de Derecho, Universitat 
d’Extremadura, núm. 12-13, 1994-1995, p. 71 a 90.
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presència d’una confiscació de drets, sinó d’una venda 
forçosa, una transformació del dret contra la voluntat 
del propietari, que rep en compensació el preu just cor-
responent, i el professor Pérez Luño4 afegeix que se-
gueix revestint importància prioritària el dret de pro-
pietat privada, de manera que el legislador es troba 
facultat constitucionalment per ampliar o restringir 
l’abast del dret de propietat privada, en debilitar-ne la 
funció social o en tipificar els supòsits d’utilitat pública 
o interès social que en justifiquin l’expropiació.

2. La propietat privada i la potestat d’expro-
piació forçosa

El dret de propietat és un dret reconegut, com ha de-
clarat la STC 111/1983, des del vessant institucional, 
com a dret subjectiu que “cede para convertirse en un 
equivalente económico, cuando el bien de la comuni-
dad legitima la expropiación”. Expropiació amb la qual 
s’assoleix el dret constitucional de propietat privada 
enfront del poder públic, pel fet de ser un instrument 
positiu a disposició dels poders públics per al compli-
ment dels seus fins (STC 166/1986, de 19 de desem-
bre, i 37/1987, de 26 de març).

Per la seva importància, cal assenyalar, al costat del 
reconeixement a l’expropiació forçosa de l’article 1 LEF, 
que l’article 9 reconeix que “para proceder a la expro-
piación forzosa será indispensable la previa declaración 
de utilidad pública o interés social del fin a que ha de 
afectarse el objeto expropiado”. Al que cal afegir el 
reconeixement del dret de la reversió en els termes de 
l’article 54.1 LEF, segons el qual, “en caso de no ejecu-
tarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la 
expropiación, así como si hubiera alguna parte sobran-
te de los bienes expropiados, o desapareciese la afec-
tación, el primitivo dueño o sus causahabientes podrán 
recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expro-
piado, mediante el abono a quien fuera su titular de la 
indemnización que se determina en el artículo siguien-
te”. A més, l’apartat 3 afegeix que, “cuando de acuer-
do con lo establecido proceda la reversión, el plazo 
para que el dueño primitivo o sus causahabientes pue-
dan solicitarla será el de tres meses, a contar desde la 
fecha en que la Administración hubiese notificado el 
exceso de expropiación, la desafectación del bien o de-
recho expropiados o su propósito de no ejecutar la 

obra o de no implantar el servicio”. El que cal relacio-
nar amb l’article 24 de la Llei 33/2003, de 3 de novem-
bre, del patrimoni de les administracions públiques, 
que, per a les adquisicions derivades de l’exercici de la 
potestat expropiatòria, estableix que: 

“1. Les adquisicions que es facin en exercici de la 
potestat d’expropiació es regeixen per la Llei de 16 de 
desembre de 1954, d’expropiació forçosa, i per la Llei 
6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions” 
–actualment pel TRLS 2/2008– “o altres normes espe-
cials.

“2. En aquests casos, l’afectació del bé o dret a l’ús 
general, al servei públic, o a finalitats i funcions de 
caràcter públic es considera implícita en l’expropiació.

“3. La desafectació posterior del bé o dret o la mu-
tació de la seva destinació no donen dret a instar la 
seva reversió quan es produeixin en la forma i amb els 
requisits que preveuen l’apartat 2 de l’article 54 de la 
Llei de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forço-
sa, i l’apartat 2 de l’article 40 de la Llei 6/1998, de 13 
d’abril, sobre règim del sòl i valoracions.

“4. L’oferiment i la tramitació dels drets de reversió, 
quan sigui procedent, els efectua, amb la depuració 
prèvia de la situació física i jurídica dels béns, el minis-
teri o l’organisme que n’hagi instat l’expropiació, enca-
ra que el bé hagi estat posteriorment afectat o adscrit 
a un altre de diferent. A aquests efectes, el ministeri o 
l’organisme al qual s’hagin afectat o adscrit posterior-
ment els béns ha de comunicar al que hagi instat 
l’expropiació l’esdeveniment del supòsit que doni ori-
gen al dret de reversió.

“El reconeixement del dret de reversió porta implí-
cita la desafectació del bé o del dret a què es refereixi. 
Això no obstant, fins que no es procedeixi a l’execució 
de l’acord, correspon al departament ministerial o or-
ganisme al qual estigui afectat o adscrit el bé o dret 
objecte de la reversió proveir el que sigui necessari per 
defensar-lo i conservar-lo.

“Si no es consuma la reversió, la desafectació del 
bé o del dret s’efectua de conformitat amb el que dis-
posa l’article 69.”

Quant a aquesta reversió especificada per l’article 
54 LEF, segons criteri de l’Audiència Nacional (sentèn-
cia d’1 de desembre de 2011), seguint el reiterat crite-
ri del Tribunal Suprem (STS de 7 de juliol de 2008 i de 
6 de juliol de 2010), el dret de reversió es considera un 
efecte especial produït pel joc de la causa de 

4. pérez luño, A. E., Los derechos fundamentales, 7a ed., Ed. Tecnos, Madrid, 1998, p. 188.
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l’expropiació, i pot ser caracteritzat com la conseqüèn-
cia d’una “invalidesa sobrevinguda” a l’expropiació, 
per la desaparició de l’element essencial de la causa 
que la motiva, sia perquè no s’estableix el servei o no 
s’executa l’obra que va motivar l’expropiació, així com 
també si hi ha alguna part sobrant dels béns expropiats 
o desapareix l’afectació, cas en què el propietari primi-
tiu o els seus drethavents poden recobrar la totalitat o 
part del sobrant del que es va expropiar abonant a 
l’Administració el seu preu just, i la desaparició de 
l’element essencial de la causa és la raó determinant 
que fa que sorgeixi el dret de reversió. És a dir, la des-
afectació dels béns expropiats al seu dia, com assenya-
len les STS de 14 d’abril de 2005 i 16 d’abril de 2007, 
és procedent en tres casos: a) quan no s’executi l’obra 
o no s’estableixi el servei que motiva l’expropiació; b) 
quan, realitzada l’obra o establert el servei, quedi algu-
na part sobrant dels béns expropiats, i c) quan desapa-
regui l’afectació dels béns i drets de les obres i serveis 
que la van motivar, desafectació que pot ser expressa o 
tàcita. En qualsevol cas, cal assenyalar que per exercitar 
el dret de reversió d’acord amb el que disposa l’article 
54.3.a) LEF en els supòsits en què s’hagi produït un 
excés d’expropiació, o la desafectació del bé objecte 
d’expropiació, i no s’hagi produït la notificació, cal que 
no hagin transcorregut 20 anys des de la presa de pos-
sessió d’aquell.

Diferent dels casos d’expropiació forçosa és la insti-
tució de l’ocupació temporal, que, en paraules del pro-
fessor Parejo Alfonso,5 és una tècnica diferenciada de 
l’expropiació, però vinculada normalment, encara que 
no necessàriament, a la mateixa, en la mesura que per-
met sia una utilització temporal de béns precisament 
per executar una obra o establir un servei, que seran o 
han estat objecte de l’expropiació corresponent, o la 
substitució del titular negligent en el compliment de la 
funció social de la propietat. El professor Blanquer 
Criado6 fixa que l’ocupació temporal és una figura 
molt propera a l’expropiació, ja que també hi ha una 
privació imperativa de facultats sobre el bé, però és un 
desposseïment temporal o provisional de l’ús dels ter-
renys, encara que no de la seva titularitat, pel qual el 

titular té dret a ser indemnitzat, tant pel lucre cessant 
derivat dels rendiments o rendes de l’immoble deixats 
de percebre durant l’ocupació, com pel dany emergent 
causat pel deteriorament eventual de l’immoble i les 
despeses necessàries per restituir-lo al seu estat origi-
nari anterior a l’ocupació forçosa. Vist, com afirma el 
professor Bermejo Vera,7 que en aquestes ocupacions 
temporals els terrenys ocupats han de quedar incòlu-
mes, l’ocupació és sempre de durada limitada, i es res-
tringirà als casos legals, sense oblidar que la indemnit-
zació corresponent, per sobre del seu requeriment 
abstracte, és una condició necessària per a l’exercici de 
la potestat expropiatòria.

La LEF presenta, al costat del procediment general 
d’expropiació del títol II, una sèrie de procediments es-
pecials dividits pel seu objecte, funció o subjecte, en el 
títol III, a saber: l’expropiació de béns de valor artístic, 
històric i arqueològic; l’expropiació per incompliment 
de la funció social de la propietat; l’expropiació per en-
titats locals o per raó de l’urbanisme; les expropiacions 
per causa de colonització o d’obres públiques; 
l’expropiació en matèria de propietat industrial; i les 
que són objecte de la nostra anàlisi: l’expropiació per 
zones o grups de béns; l’expropiació que doni lloc al 
trasllat de poblacions; i l’expropiació per raons de de-
fensa nacional i de seguretat de l’Estat.

3. Procediments especials

3.1. De l’expropiació per zones o grups de 
béns (articles 59 a 70 LEF i articles 75 a 86 
REF)

Com encertadament assenyala el professor Tomás Ra-
món Fernández,8 el concepte material d’expropiació 
forçosa que consagra l’article 1 LEF, i la clàusula gene-
ral de responsabilitat patrimonial que estableix l’article 
121, són punts cabdals de l’ordenament vigent, per-
què configuren amb plenitud absoluta una cobertura 
patrimonial general dels administrats davant l’actuació 
danyosa de l’Administració, garantint un equilibri just 

5. pareJo alFonso, L. (coord.), Jiménez-BlanCo, A. i ortega álVarez, L., Manual de Derecho Administrativo, Part General, 5a ed., 
Ed. Ariel, Barcelona, 1998, p. 682.

6. Blanquer CriaDo, D., Derecho Administrativo, tom 2, Ed. Tirant lo Blanch, València, 2010, p. 689 a 691.
7. BermeJo Vera, J., “Las potestades administrativas específicas”, en Derecho Administrativo. Parte Especial, 7a ed., Ed. 

Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2009, p. 107 i 116.
8 FernánDez roDríguez, T. R., “Expropiación y responsabilidad: nuevos criterios jurisprudenciales”, Revista de Administración 

Pública, núm. 67, 1972, p. 149.
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entre l’interès públic i els interessos particulars. A partir 
d’aquestes premisses es regula en aquesta Llei un pro-
cediment especial per zones o grups de béns, per al 
qual comença l’article 59 LEF establint que “cuando la 
Administración tenga que expropiar grandes zonas te-
rritoriales o series de bienes susceptibles de una consi-
deración de conjunto, el Consejo de Ministros podrá 
acordar, mediante decreto, la aplicación del procedi-
miento expropiatorio especial regulado en este capítu-
lo”. No s’ha d’oblidar que en establir l’article 86 REF 
que “serán aplicables a los expedientes tramitados por 
este procedimiento especial las disposiciones generales 
de la Ley y de este Reglamento sobre garantías jurisdic-
cionales, responsabilidad por demora, reversión, bene-
ficiarios de la expropiación y pago y toma de posesión 
de los bienes expropiados”, les especialitats d’aquest 
procediment afecten les garanties generals, com va 
manifestar la STS de 26 de novembre de 1979, en 
anul·lar la denegació d’una confederació hidrogràfica 
relativa a la reversió de l’expropiació de terrenys sobre 
la base del procediment per zones.

Amb caràcter general, l’article 10 LEF disposa: “La 
utilidad pública se entiende implícita, en relación con 
la expropiación de inmuebles, en todos los planes de 
obras y servicios del Estado, provincia y municipio. En 
los demás casos en que por ley se haya declarado ge-
néricamente la utilidad pública, su reconocimiento en 
cada caso concreto deberá hacerse por acuerdo del 
Consejo de Ministros, salvo que para categorías deter-
minadas de obras, servicios o concesiones las leyes que 
las regulan hubieren dispuesto otra cosa.” L’article 60 
LEF assenyala que, “por el acuerdo del Consejo de Mi-
nistros a que se refiere el artículo anterior, se entende-
rá cumplido el trámite de declaración de la necesidad 
de la ocupación de los bienes que hayan de ser expro-
piados según el proyecto y replanteo aprobados, y los 
reformados posteriores”, i l’article 76 REF reconeix que 
“el acuerdo del Consejo de Ministros, a que se refiere 
el artículo anterior, llevará implícita la declaración de la 
necesidad de la ocupación de los bienes afectados por 
dicho proyecto y sus reformas posteriores”.

Per a la figura del preu just, l’article 61 LEF reconeix 
que, “a efectos del justiprecio, la Administración for-
mulará un proyecto de clasificación de las zonas o cla-
ses de bienes a expropiar en polígonos o grupos deter-

minados, según la diferente naturaleza económica de 
los mismos, asignando precios máximos y mínimos de 
valoración para cada uno de estos polígonos o grupos 
así distinguidos, con módulos de aplicación en su 
caso”. Per a aquesta operació de fixació del preu just, 
l’haurem de connectar amb els criteris valoratius deter-
minats en el TRLS 2/2008, sabent que la classificació 
dels terrenys o grups de béns parteix de la diferent na-
turalesa econòmica dels mateixos en els termes de 
l’article 77.1 REF: “En la formulación del proyecto de 
clasificación de los terrenos o grupos de bienes a que 
se refiere el artículo 61 de la Ley, se tendrán en cuenta, 
además de su naturaleza económica, la situación, cali-
dad o clase de los terrenos o de los bienes, su produc-
ción, cultivos, rendimiento, valor en venta, riqueza im-
ponible, cuota de contribución que les corresponda y 
demás características que les sean homogéneas.” Per 
tant, la determinació del valor del bé expropiat és una 
qüestió fonamental en els procediments expropiatoris. 
Per tal de dur-la a terme hem d’acudir, com diem, al 
TRLS 2/2008, l’article 21.1.b) del qual disposa que les 
valoracions del sòl, les instal·lacions, construccions i 
edificacions, i els drets constituïts sobre aquestes o en 
relació amb aquestes, es regeixen pel que disposa 
aquesta Llei quan tinguin per objecte la fixació del preu 
just en l’expropiació, sigui quina sigui la seva finalitat i 
la legislació que la motivi. Vist que les valoracions urba-
nístiques són un element necessàriament unit, apunta 
Castelao Rodríguez,9 al règim urbanístic de la propietat 
del sòl, ja que és l’element que determina el seu con-
tingut econòmic així com el límit de la garantia consti-
tucional del dret de propietat, com és el preu just de les 
valoracions expropiatòries (article 33.3 CE) segons la 
jurisprudència, el valor real del bé indemnitzable no és 
només el valor de mercat, sinó més aviat el valor objec-
tiu del bé o dret, establert en termes d’equitat i mit-
jançant l’ús de criteris estimatius o excloents, és a dir, 
el valor que permeti mantenir el patrimoni de 
l’expropiat, tant sense detriment injust com sense enri-
quiment injust (STS de 18 de març de 1982, 18 d’abril 
de 1989 i 18 de febrer de 1992). En el camp de 
l’expropiació, assenyala la STS de 20 de desembre de 
2012, per configurar la causa expropiandi s’opera amb 
dues nocions, la d’”utilitat pública” i la d’”interès so-
cial”. El professor García de Enterría10 assenyala que els 

9. santos Díaz, R. i Castelao roDríguez, J., Derecho Urbanístico. Manual para juristas y técnicos, 7a ed., Ed. El Consultor de 
los Ayuntamientos y de los Juzgados, Las Rozas (Madrid), 2008, p. 275.

10. garCía De enterría, E. i FernánDez roDríguez, T. R., Curso de Derecho Administrativo II, 4a ed., Ed. Civitas, Madrid, 1993, p. 
233.
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supòsits derivats del funcionament de les administra-
cions (de les seves obres i serveis) o dels seus concessio-
naris encaixarien a la primera, mentre que a la de 
l’interès social s’inclourien els casos en què es dóna un 
interès prevalent a l’individual del propietari, diferent 
del supòsit d’utilitat pública, referit a operacions de 
conformació o transformació social, que pot implicar 
també que el beneficiari sigui eventualment un ens pú-
blic encara que ja per una raó diferent del seu funcio-
nament objectiu, i que inclou amb normalitat la hi-
pòtesi de beneficiaris privats que no estiguin en posició 
de concessionaris de l’Administració. La jurisprudència 
(STS de 28 d’abril i 6 de juliol de 1959) especifica que 
no es pot constrènyer el concepte del que s’ha 
d’entendre per “interès directe” només quan neixi 
d’un dret perfecte, ja que implicaria confondre els ter-
mes “interès” i “dret”, diferenciats gramaticalment i 
jurídicament.11 A més, a efectes de la valoració del sòl 
de finques expropiades, en cap cas no es poden atri-
buir a aquestes unes condicions urbanístiques que no 
siguin les establertes pels instruments de planejament 
vigents en el moment d’iniciar l’expedient expropiatori 
(STS de 10 de juny de 1996).

Segons la STS de 26 d’octubre de 2005, l’aplicació 
del mètode residual fundat en valors de mercat s’ha de 
recolzar en l’acreditació de la certesa i seguretat dels 
mateixos, de manera que porti al convenciment del Tri-
bunal sobre la seva realitat, i que la seva aplicació con-
dueixi a un resultat adequat per compensar el sacrifici 
patrimonial que l’expropiació suposa en els termes es-
tablerts legalment, i no a resultats desproporcionats; 
per aquest motiu s’ha de relacionar amb supòsits en 
què la consolidació urbana i el desenvolupament con-
següent del mercat permeten una apreciació certa i 
segura dels valors pels quals aquell discorre. La con-
nexió del règim establert en el TRLS 2/2008 i la regula-
ció expropiatòria a efectes valoratius, la trobem igual-
ment en la disposició addicional cinquena del TRLS 
2/2008, que va modificar l’article 43.2 LEF, el qual va 
quedar redactat en aquests termes: 

“El règim estimatiu a què es refereix el paràgraf an-
terior: 

“a) En cap cas no és aplicable a les expropiacions de 
béns immobles, per a la fixació de preu just de les quals 
cal atenir-se exclusivament al sistema de valoració que 
preveu la Llei que reguli la valoració del sòl. 

“b) Només és aplicable a les expropiacions de béns 
mobles quan aquests no tinguin criteri particular de 
valoració assenyalat per lleis especials.” 

S’ha de concloure que els sistemes de valoració dels 
immobles subjectes a projecte no poden quedar condi-
cionats pels criteris valoratius que s’hi estableixin, sinó 
que derivaran, de manera directa, del que prevegin les 
lleis aplicables en cada cas, i és en el procediment ex-
propiatori on caldrà fixar la valoració amb referència a 
la legislació aplicable. Naturalment, els jurats 
d’expropiació forçosa no poden quedar vinculats, a 
l’hora de determinar l’apreuament procedent per a 
l’expropiació dels immobles, pels criteris de valoració 
d’un document annex a un projecte que té valor mera-
ment indicatiu, i tampoc no pot quedar condicionada 
per aquesta valoració la facultat dels òrgans jurisdiccio-
nals contenciosos administratius a l’hora de realitzar la 
funció de control de legalitat de les resolucions dels 
jurats d’expropiació (sentència de l’Audiència Nacional 
de 4 d’abril de 2011).

Així mateix, és garantia de l’expropiat el compli-
ment del principi d’informació pública, en el termini 
d’un mes, que reconeix específicament l’article 62 LEF, 
mitjançant edictes en el Butlletí Oficial de la província 
on radiquen els béns, i, l’extracte, en el Butlletí Oficial 
de l’Estat i en dos diaris de la capital de la mateixa pro-
víncia, si n’hi ha, al costat d’una notificació d’aquest 
projecte als ajuntaments i a les entitats corporatives i 
sindicals amb jurisdicció sobre les zones i els interessos 
afectats (STSJ de Galícia de 29 de maig de 2002). 
Aquest requisit procedimental d’informació pública, el 
preveu l’article 86.1 i 3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), 
en disposar respectivament que “L’òrgan al qual cor-
respongui la resolució del pro cediment, si la naturalesa 
d’aquest ho requereix, pot acor dar un període 
d’informació pública”, i “La incompareixença en 
aquest tràmit no impedeix que els interessats interpo-
sin els recursos procedents contra la resolució definiti-
va del procediment. La compareixença en el tràmit 
d’informació pública no atorga, per si mateixa, la con-
dició d’interessat. No obs tant això, els qui presentin 
al·legacions o observacions en aquest tràmit tenen dret 
a obtenir de l’Administració una resposta raonada, que 
pot ser comuna per a totes les al·legacions que plante-

11. Navarro Pérez, J. L., Expropiación forzosa. Comentarios, jurisprudencia y textos positivos complementarios, Ed. Comares, 
Granada, 1991, p. 169.
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gin qüestions substancialment iguals”. La previsió 
d’aquest article 86.3 LRJPAC, que trobem igualment 
en l’article 34.9 del Reial decret 1812/1994, de 2 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
carreteres, porta l’Audiència Nacional (sentència de 4 
d’abril de 2011) a concloure que el precepte preveu la 
possibilitat que l’Administració doni una resposta co-
muna per a totes les al·legacions que plantegin qües-
tions substancialment iguals, sense que d’això derivi 
indefensió per als qui hagin formulat al·legacions. I pel 
que fa a les qüestions de caràcter particular, relaciona-
des amb la qualificació i els criteris de valoració de fin-
ques, caldrà que s’hagi iniciat el procediment expropia-
tori perquè les al·legacions a l’alternativa particular a 
l’expropiació puguin tenir virtualitat, habilitant recla-
macions, encara que delimitades segons l’article 63 
LEF, “por lo que hace a la clasificación en polígonos o 
grupos. Sobre los precios máximos y mínimos única-
mente estarán legitimados para reclamar los que sean 
titulares directos de los bienes o intereses expropiables 
según el Título I de esta Ley”. Si no hi ha reclamacions 
en el termini d’informació pública, l’article 64 LEF dis-
posa que “la Administración elevará el proyecto de 
precios máximos y mínimos a acuerdo definitivo, que 
será firme a todos los efectos”. El professor Escuín Pa-
lop12 considera que l’origen del precepte són les expro-
piacions urbanístiques efectuades pel procediment de 
taxació conjunta (article 202 del Reial decret 
3288/1978, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Regla-
ment de gestió urbanística per al desenvolupament i 
aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urba-
na), i que analitzant el contingut de l’article 80 REF, 
que estableix que “si no se presentase reclamación 
contra el proyecto de precios máximos y mínimos du-
rante la información pública, la Administración lo ele-
vará a definitivo mediante acuerdo, que no será sus-
ceptible de recurso alguno”, aquesta regla contradiu la 
regulació sobre informació pública que preveu l’article 
86.3 LRJPAC, que determina que la incompareixença 
en aquest tràmit no impedeix a les persones interessa-
des interposar els recursos procedents contra la resolu-
ció definitiva del procediment i el criteri jurisprudencial 
(STS de 18 d’octubre de 2002 i 31 gener 1990) per al 
supòsit de la no-elaboració dels fulls d’apreuament per 
part de l’expropiat.

A més, si les reclamacions es refereixen a la classifi-

cació dels béns a expropiar en polígons o grups, se-
gons l’article 65 LEF “serán consideradas por la Admi-
nistración antes de tomar acuerdo definitivo sobre este 
extremo, que deberá recaer antes del mes siguiente al 
cierre de la información y que será firme a todos los 
efectos”. L’article 34 LEF disposa que “el Jurado de Ex-
propiación, a la vista de las hojas de aprecio formula-
das por los propietarios y por la Administración decidi-
rá ejecutoriamente sobre el justo precio que 
corresponda a los bienes o derechos objeto de la ex-
propiación”, el que va portar la STS de 21 de desembre 
de 2007 a considerar que el Jurat va incórrer en un 
error de dret, en valorar els terrenys expropiats sense 
atendre a la data en què es va iniciar l’expedient de 
preu just. Per a l’article 66 LEF, “las reclamaciones so-
bre los precios máximos y mínimos darán lugar a la 
formulación de una hoja de aprecio definitivo por par-
te de la Administración sobre los precios controverti-
dos, la cual, notificada al reclamante, podrá rechazarse 
por él lisa y llanamente dentro de los diez días siguien-
tes”, i el professor Tomás Ramón Fernández13 apunta 
que el preu just és l’únic que l’expropiat pot discutir, la 
seva única garantia, així com l’única preocupació de 
l’Administració, el que explica que la Llei d’expropiació 
forçosa sigui ja també l’única de les grans lleis adminis-
tratives preconstitucionals que resta dempeus malgrat 
la seva antiguitat, i que els intents de reforma de la 
mateixa i, fins i tot, les rectificacions parcials de què ha 
estat objecte en els últims anys, hagin girat al voltant 
d’aquest assumpte, que és, repeteixo, conclou el pro-
fessor, l’únic que incomoda l’Administració, l’únic que 
aquesta no controla ni pot manejar al seu gust.

La intervenció del Jurat Provincial d’Expropiació, la 
regulen els articles 67 i 126 LEF, en disposar el 67 LEF 
que “si el reclamante rechazara la hoja de aprecio de 
la Administración, se pasará el expediente al Jurado 
Provincial de Expropiación, que fijará definitivamente 
los precios máximos y mínimos controvertidos. Contra 
este acuerdo podrá reclamarse en vía contenciosa en 
los términos comunes del artículo 126”. Aquest reco-
neix que: “Contra la resolución administrativa que 
ponga fin al expediente de expropiación o a cualquiera 
de las piezas separadas, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, con excepción del caso 
previsto en el número tercero del artículo 22. 2. Asi-
mismo ambas partes podrán interponer recurso con-

12. esCuín palop, V., Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, 2a ed., Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2004, p. 704.
13. FernánDez roDríguez, T. R., “Por una nueva Ley de Expropiación Forzosa y un nuevo sistema de determinación del justi-

precio”, Revista de Administración Pública, núm. 166, gener-abril 2005, p. 15.
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tencioso-administrativo contra los acuerdos que sobre 
el justo precio se adopten. En este caso el recurso de-
berá fundarse en lesión cuando la cantidad fijada como 
justo precio sea inferior o superior en más de una sexta 
parte al que en tal concepto se haya alegado por el 
recurrente o en trámite oportuno. 3. En todo caso, el 
recurso podrá fundarse en vicio sustancial de forma o 
en la violación u omisión de los preceptos establecidos 
en la presente Ley. 4. Se considerarán de turno prefe-
rente los recursos comprendidos en este artículo”. I no 
es pot oblidar que una cosa és inaplicar un determinat 
mètode valoratiu en vulneració de la normativa del sòl, 
i una altra ben diferent la impossibilitat d’aplicació del 
mètode que preveu la Llei en atenció als seus pressu-
postos reglamentàriament previstos (STS de 26 de ju-
liol de 2012). Sobre els efectes dels acords d’aquest 
Jurat d’Expropiació que xifren el preu just, aquests no 
són susceptibles de suspensió (STS de 9 de març de 
2009). Aquesta afirmació contundent s’explica per la 
seva especial naturalesa, ja que es tracta de decisions 
que s’esgoten en la seva pròpia funció taxadora. Això 
no vol dir que no tinguin força executiva, sinó que la 
seva executivitat es concreta en els efectes que la legis-
lació sectorial els lliga. Un cop determinat, el preu just 
ha de ser pagat pel beneficiari (articles 48.1 i 52.7 LEF), 
ja que, en cas contrari, per tal de determinar a quina 
Administració serà imputable l’abonament dels inte-
ressos moratoris, hi ha referent a això una jurisprudèn-
cia constant (STS de 5 de febrer de 1996, 3 de març de 
1997 i 18 d’octubre de 2000), partidària del fet que la 
responsabilitat per demora que exigeix l’article 72.1 
REF s’imputi al causant de la mateixa, ja sigui 
l’Administració expropiant, el beneficiari o el Jurat Pro-
vincial d’Expropiació, matisant així el principi general 
que consagra l’article 56 LEF, que atribueix a 
l’Administració expropiant, culpable de la demora, 
l’obligació de pagar a l’expropiat una indemnització, 
que consistirà en l’interès legal del preu just. A més, 
segons la STS de 3 d’abril de 2000, la imputació del 
pagament d’interessos de demora es realitzarà en 
atenció a qui sigui l’imputable de la demora del paga-
ment del preu just, és a dir, l’Administració expropiant, 
el beneficiari de l’expropiació o el mateix Jurat 
d’Expropiació, atesos els diferents estadis o fases del 
procediment de preu just. De manera que, seguint 
l’article 72.2 REF, la responsabilitat, segons la STS de 
23 de maig de 2000, recau sobre el Jurat d’Expropiació 

quan la tardança en la part corresponent sigui atribuï-
ble a aquest.

Si no apareixen diferències o desavinences sobre 
aquests preus màxims i mínims, l’article 68 LEF esta-
bleix que s’acordaran com a ferms per part de 
l’Administració. S’especifica per part de López-Muñiz 
Goñi14 que l’existència d’un quadre que faciliti la valo-
ració dels concrets béns o drets expropiats, no exclou 
que hi pugui haver discrepància en l’aplicació del ma-
teix, el que ratifica la plena vigència del procediment 
general de determinació del preu just mitjançant un 
conveni expropiatori, segons l’article 24 LEF, que esta-
bleix que “la Administración y el particular a quien se 
refiera la expropiación podrán convenir la adquisición 
de los bienes o derechos que son objeto de aquella li-
bremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez 
convenidos los términos de la adquisición amistosa, se 
dará por concluido el expediente iniciado. En caso de 
que en el plazo de quince días no se llegara a tal acuer-
do se seguirá el procedimiento que se establece en los 
artículos siguientes, sin perjuicio de que en cualquier 
estado posterior de su tramitación puedan ambas par-
tes llegar a dicho mutuo acuerdo”. Sobre la naturalesa 
del conveni expropiatori, és criteri jurisprudencial (STS 
de 22 de març i de 30 d’abril de 1999) que estem da-
vant d’un acte administratiu específic que posa fi a 
l’expedient de conformitat amb l’article 24 LEF, i per 
això, un cop produïda l’acceptació, no és possible la 
revocació o modificació unilateral, ja que, com a nego-
ci jurídic, és un acte administratiu regit per la normati-
va específica; així mateix, l’Administració no es pot 
deslligar del conveni, ni el pot revocar si no el declara 
lesiu per a l’interès públic i l’impugna davant la jurisdic-
ció contenciosa administrativa. Per la seva banda, la 
STS de 2 de març de 2004 va rebutjar la naturalesa de 
negoci jurídic bilateral de caràcter privat, assenyalant 
que, com que es tracta de la determinació de l’extrem 
referit al preu just de l’expropiació i no d’un negoci 
jurídic de caràcter civil que, ab initio, no deriva de la 
voluntat bilateral de les parts, com passa en els con-
tractes, li és aplicable l’article 24 LEF. Mentre que, se-
guint l’article 69 LEF: “fijados definitivamente los pre-
cios máximos y mínimos con sus correspondientes 
módulos de aplicación, serán preceptivos para la valo-
ración de las fincas o bienes comprendidos en los polí-
gonos o grupos respectivos. Únicamente serán admisi-
bles diferencias entre las partes en cuanto a su 

14. lópez-muñiz goñi, M., Expropiación forzosa. El justiprecio. Guía práctica y jurisprudencia, Ed. Colex, Madrid, 1997.
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aplicación, que se llevará a cabo por el mismo procedi-
miento establecido por los artículos 26 y siguientes de 
esta Ley”. Precepte 26 segons el qual “la fijación del 
justo precio se tramitará como pieza separada, enca-
bezada por la exacta descripción del bien concreto que 
haya de expropiarse. A tal fin se abrirá un expediente 
individual a cada uno de los propietarios de bienes ex-
propiables. El expediente será único en los casos en 
que el objeto de la expropiación pertenezca en comu-
nidad a varias personas, o cuando varios bienes consti-
tuyan una unidad económica”. I sense perjudici que, 
segons la STS de 4 d’octubre de 1969, no es pugui 
sotmetre a un sol expedient de preu just l’expropiació 
d’una pluralitat de finques, ni l’acumulació d’expedients 
per raó del propietari (STS de 29 octubre 1968), així 
com que els drets de la propietat i els arrendataris so-
bre un mateix bé no poden coincidir en un sol expe-
dient (STS de 10 d’octubre de 1983).

Aquesta expropiació, per tant, comporta, als efec-
tes del preu just, que l’Administració formularà un pro-
jecte de classificació de les zones o classes de béns a 
expropiar en polígons o grups determinats, assignant 
preus màxims i mínims de valoració per a aquests polí-
gons o grups [STSJ de Castella i Lleó (Valladolid) de 23 
de juliol de 2003, 30 d’abril de 2003, 7 de juliol de 
2003, 21 d’abril de 2008 i 20 de maig de 2008]. No 
obstant això, quan es tracti de projectes expropiatoris 
seguits pel sistema de taxació conjunta, el moment de 
referència per a la valoració haurà de ser el d’exposició 
al públic del projecte d’expropiació (STS de 8 de juliol 
de 2011).

És, a més, criteri jurisprudencial el que va determi-
nar l’existència d’una vinculació d’aquest procediment 
especial de l’expropiació per zones amb la legislació 
sobre reforma agrària, arran de l’article 113 de la Llei 
de reforma i desenvolupament agrari (STS de 2 de 
maig de 1988 i de 12 d’abril de 1989). Procediment 
que, segons el professor Escuín Palop,15 limita normal-
ment la seva utilització a la realització de grans obres 
d’infraestructura, cas de la construcció de preses (Ria-
ño o Gabriel y Galán, a Càceres) o la transformació 
d’àmplies extensions de terreny, com la de Genil-Ca-
brera. Com ha posat en relleu la doctrina actual, asse-
nyala el professor Villar Palasí,16 i s’ha vist amb anteriori-
tat, la tesi de la privació singular no és, en definitiva, un 
criteri essencial de l’expropiació forçosa, ja que es pot 

donar expropiació efectiva per via general. No obstant 
això, hi ha una altra sèrie de diferències entre les formes 
expropiatòries i les tècniques de les transferències força-
des, diferències que, d’altra banda, confirmen un cop 
més la fallida de la doctrina de la privació singular.

3.2. El trasllat de poblacions i l’expropiació 
forçosa (articles 86 a 96 LEF i articles 104 a 
118 REF)

Partint del fet que l’interès social no és equivalent a 
mer interès urbanístic, sinó que és un concepte més 
restringit, l’article 1.1 CE, que defineix el nostre Estat 
com un Estat social, en relació amb l’article 9.2 de la 
mateixa, pot donar-nos una idea del que sigui el con-
cepte més modest d’ús d’interès social, com el que 
tendeix a que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels 
grups siguin reals i efectives, o a remoure els obstacles 
que n’impedeixin o en dificultin la plenitud, o a facilitar 
la participació de tots els ciutadans en la vida política, 
econòmica, cultural i social (STS de 31 d’octubre de 
2001); reflexió que, traslladada a l’objecte de la nostra 
anàlisi, que és el procediment expropiatori especial que 
doni lloc al trasllat de poblacions, ens porta a que 
l’article 86 LEF disposi que “cuando fue preciso expro-
piar las tierras que sirvan de base principal de sustento 
a todas o a la mayor parte de las familias de un muni-
cipio o de una entidad local menor, el Consejo de Mi-
nistros acordará, de oficio o a instancia de las corpora-
ciones públicas interesadas, el traslado de la población. 
Los preceptos del presente capítulo serán de aplicación 
en los casos de expropiación de instalaciones industria-
les, siempre que concurran las circunstancias que en 
este artículo se requieren”. Procediment especial que 
en relació amb la figura de la reversió va portar les sen-
tències del Tribunal Superior de Justícia de Castella i 
Lleó de 14 de maig i 30 de juny de 2001, 7 de juliol de 
2003 i 16 de maig de 2008 a dir que una pretesa pre-
tensió de reversió no pot prosperar, ja que el Tribunal 
Suprem ha assenyalat (STS de 25 de maig de 1981, 13 
de març de 1992, 29 de març de 1996 i 3 de juliol de 
2001) que la procedència de reversió queda exclosa en 
els casos en què s’aplica el procediment de trasllat de 
poblacions, respecte a les finques o als immobles 
d’ocupació no necessària als quals es va estendre 

15. Escuín PaloP, V., Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, op. cit., p. 697.
16. Villar Palasí, J. L., “Justo precio y transferencias coactivas”, Revista de Administración Pública, núm. 18, 1955, p. 24.
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aquella, pel fet de no haver estat exclosos, per un acte 
de voluntat dels expropiats i segons l’article 87 LEF. 
L’esmentada STS de 29 de març de 1996 va assenyalar 
explícitament que en el si de la Llei d’expropiació forço-
sa es troben modalitats expropiatòries en què s’elimina, 
sia de manera explícita sia implícitament, com ha entès 
la jurisprudència, la garantia de reversió. Una mostra 
d’aquest criteri legislatiu, la constitueixen:

a) En l’expropiació per incompliment de la funció 
social de la propietat, els articles 74 i 75 de la Llei.

b) L’expropiació que comprengui béns necessaris 
per a previsibles ampliacions, a tenor de l’article 15.2 
del Reglament.

c) L’expropiació parcial de finques rústiques o urba-
nes feta extensió a la resta no expropiada com a con-
seqüència de l’article 23 de la Llei, és a dir, l’anomenada 
expropiació total, i en aquest cas no s’admet el dret 
reversional en relació amb la resta inclosa en l’ocupació 
material.

d) L’expropiació que dóna lloc al trasllat de pobla-
cions, quan, amb base en l’article 87 de la Llei 
d’expropiació, s’estengui a la totalitat dels immobles 
situats al territori de l’entitat local afectada, tal com es 
reconeixia en la sentència de l’antiga Sala Cinquena 
d’aquest Tribunal de 25 de maig de 1981, segons la 
qual la procedència de la reversió queda exclosa en els 
casos d’expropiació en què s’aplica el procediment de 
trasllat de població, respecte de les finques o dels im-
mobles d’ocupació no necessària als quals es va esten-
dre aquella, pel fet de no haver estat exclosos, per un 
acte de voluntat dels expropiats. D’aquesta manera cal 
assenyalar que, en haver-se aplicat en aquest cas el 
procediment especial expropiatori de trasllat de pobla-
cions a part del procediment també especial de 
l’expropiació per zones o grups de béns, i no haver 
sol·licitat al seu moment la part demandant l’exclusió 
dels béns que no eren d’ocupació necessària, s’ha de 
desestimar, com s’ha dit, la pretensió de reversió de la 
demandant.

Per tant en l’article 33.1 CE són propietat protegi-
da, en principi, les situacions jurídiques subjectives de 
caràcter patrimonial; i la STS de 3 de juny de 1999 
afegeix que la procedència de la reversió queda exclo-
sa, com ja hem assenyalat, en els casos d’expropiació 
en què s’aplica el procediment de trasllat de pobla-
cions, respecte de les finques o dels immobles 
d’ocupació no necessària als que es va estendre aque-

lla, pel fet de no haver estat exclosos, per un acte de 
voluntat dels expropiats; el que, tanmateix, s’ha de 
complementar amb la referència específica a la STS de 
25 de maig de 1981, emesa en el mateix sentit, en la 
qual s’introdueix un matís important, amb cita de dues 
sentències anteriors (STS de 26 de setembre de 1979 i 
de 6 de febrer de 1980), com és la distinció necessària 
entre terrenys expropiats en virtut de l’article 87 LEF i 
els afectats per les obres generals determinants de 
l’expropiació (construcció d’un embassament), però 
declarats de necessària i concreta ocupació, casos en 
què es reconeix la possibilitat de reversió un cop com-
plerts els requisits de l’article 54 de l’esmentada Llei. 
D’acord amb aquesta jurisprudència s’hauran de dife-
renciar el procediment especial de trasllat de pobla-
cions i el procediment expropiatori ordinari.

Pel que fa a l’acord del Consell de Ministres, el pro-
fessor Pera Verdaguer17 va apuntar que no suposa una 
decisió obligatòria i coactiva perquè tota la població 
hagi de canviar de residència, sinó que es tracta d’un 
acord que possibilita l’aplicació del procediment espe-
cial tendent a afavorir les persones afectades, i no a 
imposar càrregues innecessàries. Per la seva banda la 
STS de 24 de març de 1986 va aplicar aquest precepte 
en una expropiació que va afectar no només un nom-
bre determinat de parcel·les, sinó també la major part 
o totalitat de les terres i explotacions agrícoles, incloses 
cases i annexos que ocupaven un nombre de famílies, 
el que va originar un èxode de la població, per la qual 
cosa el supòsit enjudiciat s’acomoda en la seva formu-
lació essencial a la situació descrita per l’article 86 LEF, 
que origina l’aplicació del procediment expropiatori 
especial de trasllat de poblacions, tenint en compte 
que l’al·lusió que aquest precepte fa a entitats locals 
menors es va estendre, pel Decret 61/1960, de 14 de 
gener, als nuclis separats de població amb la denomi-
nació de parròquies, llocs, llogarets, etc., el que quadra 
amb la situació de població disseminada pròpia de la 
regió en què es produeix aquesta expropiació, i és tam-
bé pertinent la indemnitzabilitat d’aquests perjudicis, 
connectats directament a l’operació expropiatòria, per, 
d’aquesta manera, cobrir amb la garantia patrimonial 
adequada una hipòtesi encaixable al concepte ampli 
que l’institut expropiatori dóna a l’article 1 LEF, en de-
limitar “la expropiación forzosa por causa de utilidad 
pública o interés social a que se refiere el artículo 33.3 
de la Constitución, en la que se entenderá comprendi-

17. pera VerDaguer, F., Expropiación forzosa, Ed. Bosch, Barcelona, 2002, p. 542.
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da cualquier forma de privación singular de la propie-
dad privada o de derechos o intereses patrimoniales 
legítimos, cualesquiera que fueren las personas o enti-
dades a que pertenezcan, acordada imperativamente, 
ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, 
ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio”. 
L’article 105 REF fixa que “el expediente de expropia-
ción se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley, y se extenderá no solo a las tierras de necesaria 
ocupación, sino a la totalidad de los bienes inmuebles 
sitos en el territorio de la entidad afectada, excepto 
aquellos en que sus dueños soliciten la exclusión al ser 
requeridos para la presentación de la hoja de aprecio”, 
i això ens permet esmentar que, d’acord amb el profes-
sor Rodríguez de Santiago,18 propietat no vol dir en 
l’article 33.1 CE dret real que atribueix “el señorío abs-
tracto y unitario sobre la cosa” (article 348 Cc), ja que 
la propietat no vol dir a la Constitució ni tan sols (no-
més) dret real, ni tan sols (només) dret oposable en el 
tràfic jurídic privat.

La causa essencial de les indemnitzacions per 
aquests perjudicis indirectes, rau, tal com expressa 
l’article 86 LEF, en el fet que els titulars d’un determinat 
municipi o entitat local es veuen privats, per 
l’expropiació, de les terres –o dels negocis– que servei-
xen de base principal d’aliment als mateixos i les seves 
famílies, el que objectiva i normalment motiva el tras-
llat de la població; els articles 88 i 89 puntualitzen els 
conceptes indemnitzables, per a l’efectivitat dels quals, 
naturalment, es requereix la qualitat de veí del munici-
pi afectat, ordinàriament, per la realització d’una obra 
pública d’envergadura considerable. Però, és clar, la 
STS de 26 de gener de 1990 especifica que, atesa la 
finalitat dels preceptes esmentats abans, la condició de 
veí ha d’anar referida al terme municipal on està ubica-
da la terra o l’explotació expropiada, desenvolupant el 
titular usualment la seva activitat de gestió o conreu 
des del lloc o domicili veïnal, la permanència del qual al 
mateix té la seva raó de ser bàsica en l’explotació que 
li serveix de suport o mitjà de satisfacció de les seves 
necessitats econòmiques, de manera que la privació de 
la base física de l’explotació agrícola o mercantil, pro-

duïda amb l’expropiació, privi de qualsevol raó lògica la 
permanència de l’afectat al seu lloc de residència.

Sempre s’ha de respectar el principi de proporcio-
nalitat que assenyala la professora Jiménez Horwitz,19 i 
tot això significa un doble judici sobre la utilitat pública 
de l’expropiació: en primer lloc, es valora pròpiament si 
la utilitat pública es realitza en el cas particular, i a con-
tinuació, un cop superat aquest graó, es decideix si 
l’equilibri entre l’interès privat i l’interès general ha es-
tat efectivament salvaguardat. Encara més en termes 
de la nostra organització territorial conformada en la 
Constitució, ja que20 la pluralitat i diversitat de la co-
munitat nacional es manifesta i s’articula, entre d’altres 
extrems, per mitjà dels diversos grups en què els indivi-
dus que la componen s’integren (article 9.2 CE). Al-
guns d’aquests grups, de base territorial, són institu-
cionalitzats per la Constitució i articulats com a peces 
clau d’organització, estructuració i articulació de la 
comunitat política. Entre els grups conformats sobre 
una base territorial institucionalitzats per la norma fo-
namental com a instàncies no tan sols essencials, sinó 
obligatòries d’integració col·lectiva, hi figuren, com és 
ben conegut, les municipalitats i les províncies.

L’article 87 LEF disposa que “la expropiación se lle-
vará a cabo con arreglo a lo dispuesto en la presente 
Ley, y se entenderá no solo a las tierras de necesaria 
ocupación, sino a la totalidad de los bienes inmuebles 
que estén sitos en el territorio de la entidad afectada, 
salvo que los interesados soliciten que la expropiación 
se limite a aquellas”. Cal recordar que l’article 26 LEF 
diu que cada bé expropiat o grup de béns que consti-
tueixi una unitat econòmica ha de ser objecte d’un ex-
pedient individualitzat, a efectes de la determinació del 
preu just. Resulta, segons la STS de 17 d’octubre de 
2011, que un expedient individualitzat és el que, ate-
ses totes les circumstàncies rellevants, permet trobar el 
valor d’un determinat bé, no una conjectura basada en 
el record de casos similars, tot i que pugui acabar sent 
encertada a posteriori. Si bé, seguint la STSJ d’Andalusia 
de 25 de juny de 2007, la delimitació de qualsevol po-
lígon no té cap raó quan l’expropiació va dirigida exclu-
sivament contra un immoble. La sentència del Tribunal 

18. roDríguez De santiago, J. M., “Las garantías constitucionales de la propiedad y de la expropiación forzosa a los treinta 
años de la Constitución española”, Revista de Administración Pública, núm. 177, setembre-desembre 2008, p. 168.

19. Jiménez horWitz, M., “La protección del derecho de propiedad en el marco del Convenio de Roma (Sobre la Sentencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2000, asunto ex-rey de Grecia y otros c. Grecia)”, Derecho 
Privado y Constitución, núm. 15, gener-desembre 2001, p. 258.

20. CuChillo Foix, M., “Gobierno local, Administración local y potestad normativa de los entes locales”, Derecho Privado y 
Constitución, núm. 17, gener-desembre 2003, p. 179.
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Superior de Justícia d’Aragó de 13 de maig de 2008 
afirma que, si va ser admès voluntàriament per un 
drethavent després d’haver donat la seva conformitat a 
la inclusió de l’expropiació d’un immoble i a la venda 
d’un immoble que va alienar voluntàriament, rebent 
de conformitat i sense cap inconvenient el preu just 
estipulat de mutu acord en tractar-se d’una venda vo-
luntària de l’immoble, no es podrà considerar nascut a 
favor del transmissor el dret de reversió quan efectua la 
venda, ja que aquest dret, en els termes en què és re-
conegut en l’article 54 LEF, neix quan la venda té lloc 
de manera forçosa, no quan s’aliena voluntàriament.

La doctrina del Tribunal Suprem sobre l’exclusió de 
la reversió en els casos d’expropiació en què s’aplica el 
procediment de trasllat de població, respecte a les fin-
ques o als immobles d’ocupació no necessària als 
quals es va estendre aquella, va portar la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia d’Aragó de 15 de novem-
bre de 2000 a dir que davant d’això no es poden opo-
sar arguments com ara el d’absència o impossibilitat 
d’una altra opció, ja que no oposar-se o no interessar 
l’exclusió d’una finca determinada del procediment 
al·ludit ja implica l’exercici d’una opció, tot i que 
aquesta pugui no ser molt desitjable o satisfactòria per 
als interessos personals del demandant; tampoc el de 
canvi de projecte, ja que a més de ser una afirmació no 
provada, les finques expropiades així no eren neces-
sàries per a la construcció de l’embassament, i per això 
eren irrellevants els pretesos canvis de projecte, i, final-
ment, la invocació de l’expropiació de les restes de fin-
ca per resultar antieconòmiques (article 23 LEF), ja que 
no va ser aquest el pressupòsit de l’expropiació que 
porta a la privació d’una finca, sinó el de trasllat de 
població. El precepte 23 LEF estableix: “Cuando la ex-
propiación implique solo la necesidad de ocupación de 
una parte de finca rústica o urbana, de tal modo que 
a consecuencia de aquella resulte antieconómica para 
el propietario la conservación de la parte de finca no 
expropiada, podrá este solicitar de la Administración 
que dicha expropiación comprenda la totalidad de la 
finca, debiendo decidirse sobre ello en el plazo de diez 
días. Dicha resolución es susceptible del recurso de al-
zada previsto en el artículo anterior, y no se dará el 
recurso contencioso-administrativo, estándose a lo 
dispuesto en el artículo 46”. Els articles 87 i 23 LEF, 
segons l’opinió del professor Escuín Palop,21 permeten 
l’expropiació de béns sense existir prèviament cap uti-

litat pública o interès social en la mateixa, ja que que-
da justificada per l’existència de circumstàncies que 
determinen el caràcter antieconòmic del manteniment 
d’uns béns no expropiats.

L’article 88 LEF reconeix als veïns afectats per aques-
ta expropiació una indemnització “por los perjuicios 
que les ocasione el traslado y a ser instalados en una 
porción de terreno de características similares al terri-
torio de la entidad afectada”. Entre els que la Llei reco-
neix “el cambio forzoso de residencia (gastos de viaje 
por traslado familiar, transportes de ajuar y elementos 
de trabajo y jornales perdidos durante el tiempo a in-
vertir en los referidos transportes), la reducción del pa-
trimonio familiar, referida a las bajas en la producción 
agropecuaria por mermas de la superficie personal-
mente aprovechada en los aspectos de propiedad, 
arrendamiento y derecho de disfrute de terrenos co-
munales por razón de vecindad y los quebrantos por 
interrupción de actividades profesionales, comerciales 
y manuales ejercidas personalmente por el interesado 
en el lugar de su residencia” (article 89 LEF). A això es 
pot afegir que el criteri que empra l’article aplicat als 
veïns que reben beneficis d’aquest procediment se-
gons la jurisprudència (STS de 27 de novembre i 19 de 
juliol de 1990) és el de la residència efectiva.

Així, segons la STS 161/2013, de 21 de gener, 
l’acord del Consell de Ministres que admet el procedi-
ment especial de l’expropiació que doni lloc al trasllat 
de poblacions és aplicable, de conformitat amb l’article 
86 LEF, en supòsits en què calgui expropiar “las tierras 
que sirvan de base principal de sustento a todas o a la 
mayor parte de las familias de un municipio”, com pas-
sa en les obres hidràuliques, i, de conformitat amb 
l’article 88 LEF, comprenent indemnitzacions pels per-
judicis que ocasioni el trasllat als veïns de l’entitat local. 
El Tribunal Suprem reconeix, en la STS de 21 de gener 
de 2013, que la caducitat de la concessió de 
l’aprofitament hidroelèctric no dóna dret a l’expropiat 
a ser indemnitzat de nou, sinó, si s’escau, a sol·licitar la 
reversió dels béns expropiats. La jurisprudència (STS de 
20 de març de 1973, 25 d’octubre de 1972 i 27 de 
maig de 1981) permet la compatibilitat dels perjudicis 
causats amb qualsevol altra indemnització que pugui 
correspondre a aquests titulars. Així, la STS de 9 de 
desembre de 1992 entén que aquestes indemnitza-
cions només es poden concedir quan l’expropiat conti-
nua la seva activitat després de realitzada l’expropiació, 

21. esCuín palop, V., Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, op. cit., p. 766.
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si bé en el supòsit que els perjudicis invocats siguin un 
efecte de l’expropiació singular de la finca, expropiació 
que porta amb si el cessament en l’activitat de conreu, 
els mateixos han de ser indemnitzats en l’expedient 
tramitat de conformitat amb les normes de caràcter 
general d’expropiació forçosa. En suma, si no hi ha cap 
prova del trasllat de l’activitat o de la continuació de la 
mateixa en altres terrenys, amb la consegüent minva 
de la superfície aprofitada, seria procedent denegar les 
peticions d’indemnització basades en els repetits apar-
tats b) i c) de l’article 89 LEF.

En definitiva, assenyalant la precisió del professor 
Cosculluela Montaner22 en el sentit que el contingut 
concret del dret de propietat es defineix segons cada 
tipus de propietat per les lleis, i resultant incorrecta la 
seva conceptualització com a dret debilitat, això ens 
porta a relacionar aquesta funció social amb la subor-
dinació de tota la riquesa del país a l’interès general, 
prevista a l’article 128.1 CE, i amb el caràcter d’Estat 
social de l’article 1 CE, i, en relació amb el nostre pro-
cediment especial d’expropiació, resulta que estem, 
segons el professor Chalud Lillo,23 davant d’una enu-
meració limitativa i excloent, de manera que no serà 
possible cap altre concepte diferent dels que especifi-
ca l’article 89 LEF. La declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació d’urgència per a les obres 
d’explotació, a cel obert, dels jaciments de lignit dels 
termes municipals d’As Pontes de García Rodríguez i 
Capela a favor d’ENDESA, va donar lloc a diversos ex-
pedients de preu just que van motivar, entre d’altres, 
les STS de 10 de novembre de 1980, 18 d’octubre de 
1984 i 11 de març de 1986, en què el Tribunal Su-
prem va reconèixer que s’havien produït circumstàn-
cies especials en aquestes expropiacions, en generar 
un trasllat i desplaçament de famílies que hi habita-
ven, havent d’aplicar el procediment que analitzem 
de l’article 86 LEF i els seus danys coberts en els ter-
mes de l’article 43 LEF, englobant en el preu just 
aquests conceptes.

L’article 91 LEF delimita que, un cop fixats els tipus 
d’indemnització, el governador civil –actual delegat de 
Govern– o l’autoritat competent en cada cas anun-
ciarà, “en la forma prevista en el artículo 18, que los 
interesados, en un plazo de quince días, podrán solici-
tar la indemnización a que crean tener derecho, preci-
sando las circunstancias de hecho en que se fundan”. 

Termini de quinze dies que, per les especialitats del 
procediment, la brevetat del termini, la importància del 
mateix, la complexitat d’aquestes expropiacions i la ur-
gència d’atendre els afectats, fa que no sigui de cadu-
citat dels drets ni de prescripció de les accions adminis-
tratives o judicials per exercitar-los si no ho disposa 
expressament la llei o es dedueix de la seva naturalesa 
(STS de 21 de febrer de 1997). Mentre que l’article 92 
LEF reconeix que “presentadas las solicitudes previstas 
en el artículo anterior, se fijará la indemnización abo-
nable a cada interesado. Contra el acuerdo que al efec-
to se adopte se podrá reclamar en el plazo de quince 
días, contados desde el siguiente a la notificación del 
acuerdo, ante el Jurado Provincial de Expropiación, 
cuando se hayan aplicado indebidamente los tipos 
aprobados por el Consejo de Ministros”. És perfecta-
ment coneguda la presumpció de legalitat i encert de 
què gaudeixen els acords dels jurats d’expropiació for-
çosa, però aquesta presumpció no obliga a confirmar 
uns resultats valoratius per a la determinació dels quals 
s’ha aplicat indegudament la llei. Una altra cosa és que 
el resultat valoratiu, tot utilitzant criteris legals erronis, 
sigui encertat (STS de 21 de desembre de 2011). I pel 
que fa al coeficient aplicat per aquest Jurat d’Expropiació 
Forçosa, no hem d’oblidar que aquest gaudeix d’una 
presumpció de certesa i encert en les seves resolucions 
que si bé és iuris tantum necessita una prova en contra 
que la desvirtuï, el que no passa quan un demandant 
es limita a manifestar la seva disconformitat amb l’estat 
de conservació, però sense aportar cap prova que ens 
inclini a considerar errònia l’apreciació del Jurat, sense 
que dugui a terme cap prova en el procés tendent a 
acreditar aquest error del Jurat en els seus criteris de 
valoració (sentència del Tribunal Superior de Justícia 
d’Andalusia de 25 de juny de 2007). Segons la STS de 
21 de juny de 1986, per fixar les indemnitzacions con-
cretes abonables a cada perjudicat, en aplicació del 
que disposen els articles 86 i seg. LEF d’acord amb els 
tipus aprovats pel Consell de Ministres, la Comissió 
competent ha de reconèixer, prèviament, el dret als be-
neficis atorgats per compensar els qui, amb el requisit 
bàsic de veïnatge, pateixin els menyscaptes indemnit-
zables, pronunciant-se prèviament o incidentalment 
sobre aquestes qüestions.

Seguint les normes generals per procedir al paga-
ment de la indemnització (article 93 LEF), l’article 94 

22. CosCulluela montaner, L., Manual de Derecho Administrativo, 6a edició, Ed. Civitas, Madrid, 1995, p. 445.
23. ChaluD lillo, E., “La expropiación que da lugar al traslado de poblaciones”, Revista de Administración Pública, núm. 55, 

p. 320.
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LEF brinda expressament als veïns que puguin “solici-
tar su instalación en el nuevo territorio de la entidad, 
al presentar la solicitud de indemnización a que se re-
fiere el artículo 91. A tal efecto al publicarse el anun-
cio previsto en el mismo artículo se expresará la nece-
sidad de que dentro del plazo en él fijado se presenten 
las solicitudes de los interesados acerca de tal extre-
mo”. Com a requisit de la sol·licitud de la reinstal·lació, 
i sense que tingui efectes irreversibles (article 116 
REF), l’article 114 REF estableix que “para la amortiza-
ción del valor de los bienes que se adjudiquen a cada 
una de las familias trasladadas el Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario designará en primer tér-
mino una cantidad comprendida entre el 80 % y el 
importe total de lo que cada expropiado deba percibir 
como precio o indemnización de todos los bienes que 
se le expropien, entendiéndose subrogado el Instituto 
en los derechos de los expropiados que voluntaria-
mente hubieren verificado el traslado a que se refiere 
el artículo 106, a cuyo efecto estos, al formular la pe-
tición, habrán de conferir por escrito a dicho organis-
mo su representación, para que este actúe en nombre 
de los mismos en el expediente expropiatorio desde 
que se inicien las actuaciones para determinar el justo 
precio hasta el momento del pago, que habrá de ha-
cerse directamente al Instituto” (Institut Nacional de 
Colonització, substituït per l’IRIDA, segons la Llei 
35/1971, de 21 de juliol). De manera que, seguint 
l’article 95 LEF, “transcurrido el plazo a que se alude 
en el artículo anterior, se formará una relación de ve-
cinos con descripción detallada de las viviendas que 
ocupaban y de las fincas que personal y directamente 
explotaban, la cual se expondrá al público por un pla-
zo de quince días, a fin a que puedan rectificarse erro-
res materiales. Hechas las rectificaciones a que en su 
caso hubiere lugar, se elevará la relación al Consejo de 
Ministros, para que, a través del I.R.Y.D.A., se proceda 
a la adquisición de fincas adecuadas para el estableci-
miento de los vecinos que así lo hayan solicitado y 
para la erección de la nueva entidad local que venga a 
sustituir a la desaparecida como consecuencia de las 
obras determinantes del traslado de la población”. 
Institut de Reforma i Desenvolupament Agrari les fun-
cions del qual van ser assumides per l’organisme autò-
nom Parcs Nacionals, dependent del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, sobre el 
qual es va pronunciar el Tribunal Constitucional (STC 
d’1 de febrer de 1996) a la llum de la dimensió com-
petencial que brinda a l’Estat l’article 149.1.23 CE, 
que li reconeix competència exclusiva per promulgar 

la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, 
sens perjudici de les facultats de les comunitats autò-
nomes d’establir normes addicionals de protecció. A 
l’empara del títol competencial exposat, es va aprovar 
la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels es-
pais naturals i de la flora i fauna silvestres (derogada 
per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni 
natural i de la biodiversitat), que va ser objecte de les 
STC 194/2004, 102/1995 i 36/2005. Entre les seves 
funcions fonamentals en aquests procediments espe-
cials d’expropiació (article 96 LEF) hi és la d’instal·lar 
els veïns al nou territori de l’entitat, i proporcionar a 
cadascun d’ells, en arrendament o en propietat, un 
habitatge o local de negoci de característiques similars 
al que ocupaven a la zona expropiada. A més, se’ls 
adjudicarà també una finca o finques de característi-
ques anàlogues a les que com a propietaris o a títol 
diferent cultivaven directament i personalment, amb 
la particularitat, per a la nova entitat local, que el seu 
patrimoni nou estarà integrat per la indemnització per 
les expropiacions de la corporació local desapareguda 
com a conseqüència de les obres determinants del 
trasllat de població.

Quant al procediment, es pot apuntar que segons 
el Tribunal Suprem (STS de 21 d’octubre de 1980), per 
a una aplicació recta de la nul·litat del mateix, la utilit-
zació dels adverbis reflectits en la LRJPAC (totalment i 
absolutament) recalca la necessitat que s’hagi prescin-
dit completament d’una manera manifesta i terminant 
del procediment obligat per elaborar l’acte administra-
tiu corresponent; és a dir, perquè es doni aquesta 
nul·litat de ple dret és imprescindible no la infracció 
d’algun o alguns dels tràmits, sinó la manca total de 
procediment per dictar l’acte. De manera que, apunta 
el Consell Consultiu de Castella-la Manxa (Dictamen 
núm. 105/2012, de 30 de maig), és procedent que es 
doni el motiu de nul·litat que preveu l’article 62.1.e) 
LRJPAC, no només quan s’ha omès totalment i absolu-
tament el procediment establert legalment, sinó també 
quan l’utilitzat és un altre diferent de l’exigit legalment, 
o bé quan, tot i haver-hi diversos actes del procedi-
ment, s’omet el que, pel seu caràcter essencial o trans-
cendental, és imprescindible per assegurar la identitat 
del procediment o garantir els drets de l’administrat. I 
en cas de trobar-nos amb un cas d’òrgan “manifesta-
ment incompetent”, significarà evidència i rotunditat; 
és a dir, que de manera clara i notòria l’òrgan adminis-
tratiu no tingui cap competència respecte d’una matè-
ria determinada (STS de 15 de juny de 1981 i de 24 de 
febrer de 1989).

QDL_cat_32.indd   76 05/07/13   14:01

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lef.t3.html#a91
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ref.t3.html#a106
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lef.t3.html#a94


 77
Quaderns de Dret Local (QDL)

ISSN: 1695-8438, núm. 32, juny de 2013, p. 63-80
Fundació Democràcia i Govern Local

lA ProPietAt PrivAdA i lA PotestAt exProPiAtòriA. Procediments esPeciAls d’exProPiAció

3.3. L’expropiació per raons de defensa na-
cional i seguretat de l’Estat (articles 100 a 107 
LEF i article 124 REF)

 Aquest procediment expropiatori especial per raó de 
l’objecte, anomenat en la secció 1 del capítol VIII del 
títol III de la LEF expropiacions per necessitats militars, 
ens obliga a una breu referència a la defensa nacional, 
que per la seva importància troba acomodament cons-
titucional tant en el preàmbul com en l’articulat, com 
és l’article 30 CE, en disposar que “Els espanyols tenen 
el dret i el deure de defensar Espanya”. Legalment 
convé esmentar la Llei orgànica 5/2005, de 17 de no-
vembre, de la defensa nacional, en què, reconeixent 
que la política de defensa té per finalitat la protecció 
del conjunt de la societat espanyola, l’article 30 esta-
bleix que “A les zones del territori nacional considera-
des d’interès per a la defensa, en les quals estiguin 
constituïdes o es constitueixin zones de seguretat 
d’instal·lacions, militars o civils, declarades d’interès 
militar, així com en les zones en què les exigències de 
la defensa o l’interès de l’Estat ho aconsellin, es poden 
limitar els drets sobre els béns propietat de nacionals i 
estrangers que hi estiguin situats, d’acord amb el que 
determini la llei.” Defensa nacional que, en paraules 
del professor Morillo-Velarde Pérez,24 amb tota la seva 
poderosa significació de cara a l’existència mateixa de 
l’Estat i el seu pes ingent en la despesa pública estatal, 
és un referent important a l’hora de valorar les caracte-
rístiques i particularitats del règim dels seus béns, que 
ens connecta amb matèries com l’urbanisme i el patri-
moni i la potestat expropiatòria.

Quant a l’urbanisme, cal assenyalar que “Els instru-
ments d’ordenació territorial i urbanística, sigui quina 
sigui la seva classe i denominació, que incideixin sobre 
terrenys, edificacions i instal·lacions, incloses les seves 
zones de protecció, afectes a la defensa nacional, han 
de ser sotmesos, respecte d’aquesta incidència, a infor-
me vinculant de l’Administració General de l’Estat amb 
caràcter previ a la seva aprovació. [...] No obstant el 
que disposa aquesta Llei, els béns afectats al Ministeri 
de Defensa o a l’ús de les Forces Armades i els posats a 
disposició dels organismes públics que en depenguin, 
estan vinculats als fins que preveu la seva legislació es-
pecial” (disposició addicional segona TRLS 2/2008), el 

que ens porta a saber que quan analitzem la referència 
als terrenys, edificacions i instal·lacions afectes a la de-
fensa nacional, ens trobem davant d’una expressió àm-
plia25 en què han de ser inclosos tots els immobles que 
pertanyin als exèrcits o al Ministeri de Defensa. Es trac-
ta del que en la legislació sectorial de defensa es coneix 
tradicionalment com aquarteraments, quarters gene-
rals, capitanies i comandàncies, parcs, bases, arsenals, 
aeròdroms, camps de tir o maniobres, mestrances, es-
tacions navals o establiments militars de qualsevol ti-
pus, i sense perjudici que cadascuna d’aquestes 
instal·lacions pugui ser al seu torn subsumible en algu-
na de les expressions citades més amunt.

Quant al procediment especial d’expropiació per 
necessitats militars, l’article 100 LEF disposa que 
“cuando el Gobierno acuerde la adquisición de inmue-
bles situados en la zona militar de costas y fronteras, o 
por otras necesidades urgentes de la defensa y seguri-
dad nacional, las expropiaciones que a tales fines fuere 
preciso realizar se ajustarán a lo dispuesto en los artí-
culos 52 y 53 de esta Ley, y el expediente respectivo 
será tramitado por la Administración militar que co-
rresponda en razón al ejército a cuyos servicios queden 
afectos los bienes ocupados y con sujeción al regla-
mento que se dicte en aplicación de esta Ley. En estas 
expropiaciones, el funcionario técnico comprendido en 
el apartado b) del artículo 32 será sustituido en el Jura-
do Provincial de Expropiación por un técnico militar del 
Departamento respectivo que formará parte de aquel 
como vocal siempre que al ser remitido el expediente, 
en cumplimiento del artículo 31, se comunique al mis-
mo tiempo por el Gobierno Militar de la provincia el 
nombramiento correspondiente”. Precepte 31 que es-
tableix que “si el propietario rechazara el precio funda-
do ofrecido por la Administración, se pasará el expe-
diente de justiprecio al Jurado Provincial de 
Expropiación”. Aquesta regulació, cal acompanyar-la 
pel seu reglament, i l’article 124 REF determina que 
“las expropiaciones y requisas que lleven a cabo las 
autoridades militares del Ministerio de Defensa se re-
gularán por el Reglamento especial previsto en el artí-
culo 107 de la Ley”.

L’article 52 LEF reconeix que “excepcionalmente, y 
mediante acuerdo del Consejo de Ministros, podrá de-
clararse urgente la ocupación de los bienes afectados 

24. morillo–VelarDe pérez, J. I., “El destino de los inmuebles desafectados de la Defensa Nacional”, Revista Española de 
Derecho Militar, núm. 76, juliol-desembre 2000, p. 20.

25. ruiz manteCa, R., “El urbanismo y la legislación de defensa”, Revista Española de Derecho Militar, núm. 82, juliol-
desembre 2003, p. 91.
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por la expropiación a que dé lugar la realización de una 
obra o finalidad determinada. En el expediente que se 
eleve al Consejo de Ministros deberá figurar, necesaria-
mente, la oportuna retención de crédito, con cargo al 
ejercicio en que se prevea la conclusión del expediente 
expropiatorio y la realización efectiva del pago, por el 
importe a que ascendería el justiprecio calculado en 
virtud de las reglas previstas para su determinación en 
esta Ley”, mentre que l’article 53 LEF habilita perquè 
“el acta de ocupación que se extenderá a continuación 
del pago, acompañada de los justificantes del mismo, 
será título bastante para que en el Registro de la Pro-
piedad y en los demás Registros Públicos se inscriba o 
tome razón de la transmisión de dominio y se verifi-
que, en su caso, la cancelación de las cargas, graváme-
nes y derechos reales de toda clase a que estuviere 
afectada la cosa expropiada. El acta de ocupación, 
acompañada del justificante de la consignación del 
precio o del correspondiente resguardo de depósito, 
surtirá iguales efectos. Los expresados documentos se-
rán también títulos de inmatriculación en el Registro 
de la Propiedad”. Sense perjudici que si en un procedi-
ment expropiatori que s’hagi iniciat de manera urgent 
no s’efectua l’ocupació en quatre anys des del dipòsit 
previ i determinada la peça del preu just, s’entendrà 
que es tracta d’un procediment ordinari (STS de 19 de 
juliol de 1985). Així, en els casos d’expropiació forçosa 
l’alteració patrimonial s’ha de considerar produïda 
quan, fixat i pagat el preu just, es procedeixi a la con-
seqüent ocupació del bé expropiat. Ara bé, aquesta 
regla es trenca en el cas d’expropiació pel procediment 
d’urgència que regula l’article 52 LEF, ja que existeix un 
dret d’ocupació immediata després del dipòsit o paga-
ment previ d’una quantitat a favor de l’expropiat. 
Aquesta quantitat es calcula mitjançant capitalització i 
no es considera preu just, ja que el mateix es calcularà 
posteriorment segons les normes generals (Direcció 
General de Tributs, 1 d’octubre de 2012). En aquest 
procediment urgent, encara que només es donés au-
diència a l’expropiat per a rectificació d’errors i no per 
mostrar la seva oposició a l’expropiació, si el mateix ha 
estat en tot moment coneixedor del bé que li anava a 
ser expropiat, no es pot considerar que li hagi estat 
causada indefensió si la seva intenció no fos oposar-se 

a l’expropiació (Dictamen del Consell Consultiu 
d’Andalusia de 19 de febrer de 2013).

En matèria de requises militars, la llei les preveu en 
els articles 101 a 107 LEF, per delimitar que “en tiempo 
de guerra y en caso de movilización total o parcial que 
no sea para maniobras, las autoridades militares po-
drán utilizar, previa requisa, toda clase de bienes mue-
bles, inmuebles, derechos, empresas, industrias, aloja-
mientos, prestaciones personales y, en general, todo 
cuanto sirva directa o indirectamente a los fines milita-
res, por parte de la autoridad militar reglamentaria-
mente determinada y con la limitación y protección 
municipal por cuanto no se podrá exigir la requisa de 
recursos superiores a los que posean los municipios, 
debiéndoseles respetar siempre los víveres necesarios 
para alimentación civil durante un tiempo prudencial”. 
Institució de la requisa que troba semblances amb figu-
res com les servituds, decomís, ocupació, restriccions, 
així com diferències entre l’expropiació i delimitació de 
la propietat no indemnitzable, de manera que mentre 
les expropiacions tindrien un caràcter singular, afecta-
rien una o diverses persones determinades, les delimi-
tacions constituirien una regulació d’índole general, 
dirigida a una pluralitat indeterminada de subjectes26 
(STC 108/1986, de 29 de juliol, i 100/1989, de 5 de 
juny), resultant definida per López-Nieto i Mallo27 com 
la operació per la qual l’autoritat administrativa, de 
manera unilateral, compel·leix els particulars a propor-
cionar béns a ella o a tercers, prestacions de serveis, ús 
d’immobles, o la propietat o l’ús de béns mobles, en 
vista de la satisfacció de necessitats excepcionals i tem-
porals reconegudes d’interès general.

El professor Escuín Palop28 manifesta que, quant a 
les formalitats especials, a la llum de l’article 102 LEF es 
preveu que, per al supòsit de requisa per via d’assaig, 
només pot tenir lloc mitjançant un decret del Govern, 
especificant el Reglament de 13 de gener de 1921, 
que va definir el dret de requisa, l’exigència que per a 
grans maniobres es necessitava aprovació del Consell 
de Govern mitjançant un reial decret, amb l’acord pre-
vi del Consell de Ministres, a proposta de l’antic de 
Guerra (actual de Defensa), fixant els dies en què co-
mençaria i acabaria l’exercici del dret, mentre que per 
als altres supòsits seran les autoritats competents, sen-

26. DoméneCh pasCual, G., “Cómo distinguir entre una expropiación y una delimitación de la propiedad no indemnizable”, 
Revista para el Análisis del Derecho, gener 2002.

27. lópez-nieto y mallo, F., Manual de expropiación forzosa y otros supuestos expropiatorios, 2a edició, Ed. Bayer Hnos., SA, 
Barcelona, 1994, p. 137.

28. esCuín palop, V., Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, op. cit., p. 808.
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se exigir cap formalitat en els termes de l’article 104 
LEF. Al que es pot afegir que, davant possibles abusos 
de requises, es preveuen sancions en l’article 74.1 de la 
Llei orgànica 13/1985, de 9 de desembre, del codi pe-
nal militar, en aquests termes: “será castigado con la 
pena de prisión de seis meses a seis años el militar que: 
requisare indebidamente o innecesariamente edificios 
u objetos muebles en territorio ocupado”.

Pel que fa a l’import de les indemnitzacions, es 
fixarà per la Comissió Central de Valoracions de Requi-
ses i per les provincials, i entre aquelles no s’inclourà la 
prestació d’allotjament, tant a cases particulars com a 
edificis públics, de les Forces dels exèrcits de Terra, Mar 
i Aire, i altres persones afectes als mateixos, i es consi-
deraran per l’import del servei prestat, del valor objec-
tiu del que s’ha requisat o dels danys i desperfectes 
que es produeixin per causa d’això. No obstant això, la 
STS de 6 de novembre de 1979 sobre la valoració de 
les confiscacions dels béns per part de les autoritats 
espanyoles al Sàhara i Ifni, va aplicar la doctrina gene-
ral sobre la càrrega de la prova en sol·licitar les indem-
nitzacions.

4. Conclusió

Com assenyala el professor Soriano García,29 l’expro-
piació es diferencia de la simple delimitació del contin-
gut del dret de propietat, ja que és cert que no tota 
regulació és, sense més, limitativa de la propietat, sinó 
que molt bé pot constituir un mer element definitori 
de seu àmbit d’actuació. Per tant, hi ha un procedi-
ment general d’expropiació al qual afegir altres deno-
minats especials pel seu objecte o finalitat en la LEF, en 
un marc legal on és reconeguda aquesta potestat ex-
propiatòria als municipis, les províncies i les illes en 
l’article 4.1.d) de la Llei reguladora de les bases del rè-
gim local 7/1985, de 2 d’abril, i en l’article 2.1 LEF,30 en 
la seva qualitat d’administracions públiques de caràc-
ter territorial, i dins l’esfera de les seves competències. 

Això porta a la Resolució de 8 d’octubre de 2012 de la 
Direcció general dels Registres i del Notariat, i, en con-
seqüència, encara que es puguin beneficiar de 
l’expropiació, per causa d’utilitat pública, les entitats i 
els concessionaris als quals es reconegui legalment 
aquesta condició, les actes de pagament i d’ocupació 
que han de ser presentades en el Registre per a la ins-
cripció d’un bé expropiat han d’estar subscrites pel re-
presentant legal de l’organisme expropiant.

Estant prevista a l’article 149.1.18 CE la competèn-
cia exclusiva de l’Estat sobre la “legislació sobre expro-
piació forçosa”, justificada també en els números 1 i 8 
del mateix article 149.1 (igualtat de drets constitucio-
nals i propietat), cal apuntar que, malgrat un precepte 
tan inequívoc i tan rigorosament justificat, en alguns 
estatuts apareixen competències equívoques en matè-
ria expropiatòria [estatuts del País Basc, article 1.1.1.b); 
de Galícia, article 28.1.2; d’Andalusia, article 15.1.2; 
de València, article 35.2, o amillorament de Navarra, 
article 57].31 Així, si la Constitució remet la configura-
ció concreta de l’estatut jurídic de la propietat privada 
al que disposin en cada cas les lleis (articles 33.2 i 53.1), 
prohibeix aquesta concreta reserva de llei, apunta el 
professor Leguina Villa,32 tota operació de deslegalitza-
ció de la matèria o tot intent de regulació del contingut 
del dret de propietat privada per part de reglaments 
independents o extra legem, però no la remissió del 
legislador a la col·laboració del poder normatiu de 
l’Administració, per completar la regulació legal i acon-
seguir així l’efectivitat plena dels seus mandats, remis-
sió inexcusable, d’altra banda, quan, com és el cas ar-
quetípic de la propietat immobiliària, les característiques 
naturals del bé objecte de domini i la pròpia localitza-
ció el fan susceptible de diferents utilitats socials, que 
poden i s’han de traduir en restriccions i deures dife-
renciats per als propietaris i que, com a regla general, 
només es poden establir per via reglamentària (STC 
37/1987), amb la conseqüència de la legitimitat 
d’establir, per mitjà d’un planejament ajustat a la llei, 
diferents restriccions, limitacions, deures i càrregues 

29. soriano garCía, J. E., “Expropiación y competencia. Coincidencias y diferencias. La ruptura retroactiva de contratos 
lícitamente celebrados”, Revista de Administración Pública, núm. 159, setembre-desembre 2002, p. 76.

30. alonso mas, M.ª J., Comentarios a la Ley Básica de Régimen Local (coord. Domingo ZaBallos), Ed. Thomson-Civitas, 
Cizur Menor (Navarra), 2005, p. 195 a 200, i Corral garCía, E., Expropiación Municipal, Ed. El Consultor de los Ayuntamientos 
y de los Juzgados, Madrid, 2000, p. 18.

31. alonso higuera, C., Manual del secretario. Teoría y práctica del derecho municipal, tom II, Ed. Atelier, Barcelona, 2002, 
p. 1899, i CorChero pérez, M. A., Derecho urbanístico de Extremadura, Tomo I, Ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 
2007, p. 305 i 329.

32. leguina Villa, J., “El régimen constitucional de la propiedad privada”, Derecho Privado y Constitución, núm. 3, maig-
agost 1994, p. 16.
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urbanístiques, segons quina sigui la localització dels 
predis. Encara que sense perdre de vista, seguint el 
professor Menéndez Rexach,33 que davant les diferèn-
cies que hi pot haver en el règim jurídic del sòl en fun-
ció de la finalitat que se li assigni, a ningú no se li ocul-

ta la importància extraordinària que adquireix la 
classificació urbanística del mateix, i la necessitat 
d’extremar el rigor i la motivació en les decisions de 
planificats en incloure determinats terrenys en una ca-
tegoria o altra. ■

33. menénDez rexaCh, A., “La propiedad en la nueva Ley del Suelo”, Derecho Privado y Constitución, núm. 3, maig-agost 
1994, p. 100.
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