
 

 

Annex. Models de tràmits 

Model relatiu a l’expedient municipal referent a l’expropiació temporal 
d’habitatges buits per causa d’interès social 

 

1. Procediment d’informació prèvia 

  

Tràmit 01: 

Resolució de l’alcalde/essa d’obtenció d’informació prèvia dels fets 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social: informació prèvia 

 

Decret núm.___ 

 

Atès que aquesta Administració, de conformitat amb el que disposen l’article 84.2.b) de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, l’article 8 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge i l’article 2.1 de la Llei d’expropiació forçosa, té potestat per 
procedir a expropiar forçosament l’ús temporal d’habitatges buits per dotar-se d’un 
parc social d’habitatges assequibles de lloguer, segons prescriu l’article 15 de la Llei 
4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió residencial (en endavant Llei 4/2016). 

Atès que en el municipi de ____ es detecta la possible existència dels següents 
habitatges buits, que poden complir les condicions de l’article 15 de la Llei 4/2016: 

1. Pis _ , núm. _ , porta_ del carrer de ____________.  

2. Pis _ , núm. _ , porta_ del carrer de ____________. 

Atès que s’ha d’acreditar la concurrència dels requisits establerts a l’article 15 de la 
Llei 4/2016, per poder declarar l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges buits 
per dotar un parc social d’habitatges assequibles de lloguer. 

Vist que l’article 55.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, preveu que amb anterioritat a l’acord d’inici del 
procediment, l’òrgan competent pot obrir un procés d’informació o actuacions prèvies 
amb la finalitat de conèixer les circumstàncies del cas concret i la conveniència 
d’iniciar el procediment. 

Vist que l’òrgan competent per a l’adopció de la present Resolució és l’alcalde/essa, de 
conformitat amb el que disposen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora  
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de les bases de règim local, i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós  de  la  Llei municipal i de règim local de Catalunya (en cas 
de delegació, vegeu el cartipàs i incorporeu-hi la referència  dels acords), 

 

Resolc: 

Primer. Que s’iniciï el procediment d’obtenció d’informació prèvia per procedir a 
l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges buits al municipi de ____, a l’efecte 
de dotar-lo d’un parc social d’habitatges assequibles de lloguer, d’acord amb el que 
disposa l’article 15 de la Llei 4/2016. 

 

Segon. Que es duguin a terme (opció: pel responsable de la unitat administrativa ...) 
les actuacions necessàries per obtenir la informació sobre els fets indicats en la part 
expositiva d’aquesta Resolució per tal d’iniciar, si s’escau, el procediment previst a 
l’article 15 de la Llei 4/2016. 

 

Tercer. Que... 

 

Quart. Que...  

 

(lloc i data) 

 

L’alcalde/essa 

 

(signatura) 

(nom i cognoms) 
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Tràmit 02: 

Sol·licitud d’informes i/o certificats 

La incorporació d’informes i/o certificats són tendents a acreditar: 

 

• a través del Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol 
habilitant, la identificació dels habitatges buits en el municipi objecte del 
procediment (la disposició addicional onzena de la Llei 4/2016 preveu la 
consulta telemàtica del Registre a través dels mecanismes que estableixi 
l’Agència d’Habitatge de Catalunya) 
 

• a través de l’organisme de la Generalitat competent en tributs o qualsevol altre 
ens o mitjà a través del qual es pugui obtenir, igualment, la identificació dels 
habitatges buits en el municipi objecte del procediment  
 

• a través d’un informe dels serveis de benestar social, les persones o unitats 
familiars que es troben en situació d’exclusió residencial o que estan en risc de 
trobar-s’hi 
 

• a través del Pla territorial sectorial d’habitatge, els habitatges situats en àmbits 
de demanda residencial forta i acreditada (encara no aprovat). 
 

Si cal, l’ajuntament pot demanar qualsevol altra informació  que cregui  necessària, 
com per exemple, l’estat de  l’habitatge  –per mitjà de la cèdula  d’habitabilitat–, 
l’existència de possibles afectats, ocupants –per mitjà del padró–, etc. 
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Tràmit 03: 

Resolució de l’alcalde/essa que posa fi al procediment d’informació prèvia 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social: informació prèvia 

 

Decret núm. ___ 

Atès que mitjançant el Decret núm. __ de data __, es resol iniciar el procediment 
d’obtenció d’informació prèvia per procedir a l’expropiació forçosa de l’ús temporal 
d’habitatges buits al municipi de ____, a l’efecte de dotar-lo d’un parc social 
d’habitatges assequibles de lloguer, d’acord amb el que disposa l’article 15 de la Llei 
4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió residencial (en endavant Llei 4/2016). 

 

Atès que, per declarar l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’un habitatge buit, 
d’acord amb l’article 15 de la Llei 4/2016, cal complir els requisits següents: 

 

• Que hi hagi en el municipi de persones o unitats familiars que es trobin en 
situació d’exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s’hi, sense solució 
pel que fa a l’habitatge. 
 

• Que hi hagi en el municipi habitatges buits, tal com s’entén per l’article 3 de la 
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
 

• Que l’habitatge estigui situat en les àrees indicades per l’article 12.5 de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, o en els municipis que el 
Govern declari per decret, atenent a la demanda de les necessitats d’habitatge 
i el parc d’habitatges buits que hi hagi en l’àmbit territorial corresponent. 
 

• Que l’habitatge estigui inscrit en el Registre d’habitatges buits i habitatges 
ocupats sense títol habilitant, o sigui susceptible d’estar-hi inscrit, o pertanyi a 
persones jurídiques que els hagin adquirit d’un titular d’habitatges inscrits en el 
Registre en primera o ulteriors transmissions. 

 

Atès que s’han portat a terme les actuacions necessàries per determinar si es donen 
els requisits esmentats i a aquests efectes s’incorporen a l’expedient els informes i 
certificacions següents: 

[...] 
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Atès que en el municipi es detecta la possible existència dels habitatges buits 
següents, que poden complir les condicions de l’article 15 de la Llei 4/2016: 

 

1. Pis __, núm. __, porta __ del carrer de __, propietat de __,amb núm. registral 
__ (si el sabem). 

2. Pis __, núm. __, porta __ del carrer de __, propietat de __, amb núm. 
registral __ (si el sabem). 

 

Vist que l’òrgan competent per a l’adopció de la present Resolució és l’alcalde/essa, de 
conformitat amb el que disposen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de regim local, i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la  Llei municipal i de règim local de Catalunya (en cas 
de delegació, vegeu el cartipàs i incorporeu-hi la referència dels acords),                          

 

Resolc: 

Primer. En relació amb l’habitatge situat al carrer __, núm. __, porta __, pis __, 
propietat de __, amb núm. registral __, 

 

1. Declarar  que  l’habitatge ___ és susceptible d’expropiació forçosa 
temporal, d’acord amb l’article 15 de la Llei 4/2016. 
 

2. Iniciar el procediment d’expropiació forçosa de l’ús temporal de l’habitatge 
regulada a l’article 15 de la Llei 4/2016. 

 

O bé, 

 
1. Declarar  que  l’habitatge ___ no és susceptible d’expropiació forçosa 

temporal, d’acord amb l’article 15 de la Llei 4/2016. 
 

2. Arxivar les actuacions, atès que no hi concorren els requisits en l’habitatge 
___, a l’efecte de procedir a l’expropiació forçosa de l’ús temporal de 
l’habitatge, d’acord amb l’article 15 de la Llei 4/2016. 

 

Segon. En relació amb l’habitatge situat al carrer __, núm. __, porta __, pis __, 
propietat de __, amb núm. registral __, 

 

1. Declarar  que  l’habitatge ___ és susceptible d’expropiació forçosa 
temporal, d’acord amb l’article 15 de la Llei 4/2016. 
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2. Iniciar el procediment d’expropiació forçosa de l’ús temporal de l’habitatge 
regulada a l’article 15 de la Llei 4/2016. 

 

O bé, 

 

1. Declarar  que  l’habitatge ___ no és susceptible d’expropiació forçosa 
temporal, d’acord amb l’article 15 de la Llei 4/2016. 

 

2. Arxivar les actuacions, atès que no hi concorren els requisits en l’habitatge 
____, a l’efecte de procedir a l’expropiació forçosa de l’ús temporal de 
l’habitatge, d’acord amb l’article 15 de la Llei 4/2016. 

 

Tercer. Que... 

 

Quart. Que...  

 

(data) 

 

L’alcalde/essa 

 

(signatura) 

(nom i cognoms) 
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2. Procediment d’expropiació temporal d’habitatge buit per causa 
d’interès social 

 

2.1 Fase prèvia 

 

Tràmit 04: 

Resolució de l’alcalde/essa d’inici del procediment 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Decret núm. __  

 

Atès que aquesta Administració, de conformitat amb el que disposen l’article 84.2.b) de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i els articles 8 i 42.4 de la Llei 18/2007, del 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge, té potestat per procedir a expropiar forçosament l’ús 
temporal d’habitatges buits per dotar-se d’un parc social d’habitatges assequibles de 
lloguer, segons el que prescriu l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de 
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial (en endavant Llei 4/2016). 

 

Atès que al municipi de ____ hi ha un habitatge buit que pot complir les condicions que  
disposa l’article 15 de la Llei 4/2016, situat al carrer __, núm. __, pis __, porta __, 
propietat de __, (tal com consta al Registre de la Propietat __, si ho sabem).                                         

 

Atès que en el municipi de __ hi ha persones o unitats familiars que poden complir les 
condicions de l’article 15 de la Llei 4/2016, tal com es posa de manifest en ... 
(identificació de l’informe/certificat de serveis socials). 

 

Vistos els certificats i/o els informes aportats en el procediment d’informació prèvia, els 
quals s’incorporen en el present procediment, consistents en ... 

 

Vist que el present procediment es regula per allò que disposa la Llei, de 16 de 
desembre de 1954, sobre expropiació forçosa; el Decret, de 26 d’abril de 1957, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, i la Llei 4/2016. 
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Vist que l’òrgan competent per a l’adopció de la present Resolució és l’alcalde/essa, de 
conformitat amb el que disposen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, (en cas 
de delegació, vegeu el cartipàs i incorporeu-hi la referència dels acords) 

 

Resolc: 

1. Que s’iniciï d’ofici, d’acord amb el que disposa l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 
de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en 
risc d’exclusió residencial, el procediment per a l’expropiació temporal d’habitatge 
buit per causa d’interès social, referent a la finca XXX, propietat de XXX. 
 

2. Que es posi de manifest i es notifiqui la present Resolució als interessats en el 
procediment. S’informa al titular de l’habitatge buit susceptible d’expropiació 
forçosa temporal que, en un termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre 
la notificació del present Decret, pot acreditar que disposa d’un contracte que 
acrediti l’ocupació de l’immoble. Altrament, s’adverteix que l’Ajuntament iniciarà el 
procediment expropiatori regulat a l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de 
desembre, el qual conclou si s’arriba a un acord per a la cessió convencional de 
l’ús de l’habitatge a una administració pública de Catalunya perquè aquesta 
estableixi un lloguer social, que s’ha de subscriure en el termini de tres mesos. 
 
En el termini mateix termini d’un mes, el titular de l’habitatge pot formular les 
al·legacions que estimi oportunes i pertinents.  

 

 (lloc i data) 

 

L’alcalde/essa 

 

(signatura) 

(nom i cognoms) 
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Tràmit 05: 

Notificació de la resolució d’inici de l’expedient a la persona interessada 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Sr./Sra. (Nom i cognoms / adreça) 

 

Us notifico que, amb (data), l’alcalde/essa va resoldre el següent: (Reproducció literal 
de la resolució del Tràmit 04). 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge 
buit per causa d’interès social 

 

Decret núm. __  

Atès que aquesta Administració, de conformitat amb el que disposen l’article 
84.2.b) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i els articles 8 i 42.4 de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, té potestat per procedir a 
expropiar forçosament l’ús temporal d’habitatges buits per dotar-se d’un parc 
social d’habitatges assequibles de lloguer, segons prescriu l’article 15 de la Llei 
4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de 
les persones en risc d’exclusió residencial (en endavant Llei 4/2016). 

 

Atès que al municipi de ____ hi ha un habitatge buit a l’efecte del que disposa 
l’article 3 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que pot 
complir les condicions de l’article 15 de la Llei 4/2016, situat al carrer __, núm. 
__, pis __, porta __, propietat de __, (tal com consta al Registre de la Propietat 
__, si ho sabem).                                     

 

Atès que en el municipi de ____ hi ha persones o unitats familiars que poden 
complir les condicions de l’article 15 de la Llei 4/2016, tal com es posa de 
manifest en ____ (identificació de l’informe/certificat de serveis socials). 

 

Vistos els certificats i/o els informes aportats en el procediment d’informació 
prèvia, els quals s’incorporen en el present procediment, consistents en ... 
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Vist que el present procediment es regula per allò que disposa la Llei de 16 de 
desembre de 1954, sobre expropiació forçosa; el Decret, de 26 d’abril de 1957, 
pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, i la Llei 4/2016. 

 

Vist que l’òrgan competent per a l’adopció de la present resolució és 
l’alcalde/essa, de conformitat amb allò que disposen l’article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 53 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (en cas de delegació, vegeu el cartipàs 
i incorporeu-hi la referència dels acords), 

 

Resolc: 

1. Iniciar d’ofici, d’acord amb el que disposa l’article 15 de la Llei 4/2016, del 
23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió residencial, el procediment per a l’expropiació 
temporal d’habitatge buit per causa d’interès social, referent a la finca 
XXXX, propietat de XXXX. 
 

2. Que es posi de manifest i es notifiqui la present Resolució als interessats en 
el procediment. S’informa al titular de l’habitatge buit susceptible 
d’expropiació forçosa temporal que, en un termini d’un mes a comptar des 
de l’endemà de rebre la notificació del present decret, pot acreditar que 
disposa d’un contracte que acrediti l’ocupació de l’immoble. En altre cas, 
s’adverteix que l’ajuntament iniciarà el procediment expropiatori regulat a 
l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, el qual conclou si s’arriba 
a un acord per a la cessió convencional de l’ús de l’habitatge a una 
administració pública de Catalunya perquè aquesta estableixi un lloguer 
social, que s’ha de subscriure en el termini de tres mesos. 

En el mateix termini d’un mes, el titular de l’habitatge pot formular les 
al·legacions que estimi oportunes i pertinents.  

 

L’alcalde/essa 

 (signatura) 

(nom i cognoms) 

 

Aquest Decret, que inicia el procediment administratiu i que és un acte de tràmit, no 
decisori, no és impugnable, per la qual cosa no és procedent cap recurs en contra, 
sens perjudici que la persona interessada formuli les al·legacions que consideri 
pertinents. 
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Per presentar davant l’Ajuntament reclamacions, al·legacions o suggeriments, podeu 
emprar qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les 
persones físiques poden escollir si es comuniquen amb les administracions públiques 
per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no. Les 
persones jurídiques en tot cas estan obligades a relacionar-se a través de mitjans 
electrònics amb les administracions públiques en virtut de l’article 14 de la Llei 
39/2015. 

 

(lloc i data) 

 

L’alcalde/essa 

(signatura) 

(nom i cognoms) 
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Tràmit 06: 

Informe jurídic 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

En data ____, mitjançant decret núm. ____, es resol iniciar d’ofici, d’acord amb el que 
disposa l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del 
dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, el procediment per a 
l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit, referent a la finca XXX, propietat 
de XXX. 

 

Per emetre aquest informe s’ha de tenir present la normativa següent: 

 Estatut d’autonomia de Catalunya. 
 Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a 

l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. 
 Llei 24/2015, del 29 juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 

l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 
 Llei  26/2010,   del   3  d’agost,   de   règim  jurídic i  de procediment   de 

les administracions públiques de Catalunya. 
 Llei  14/2015,  del  21  de juliol,  de  l’impost  sobre  els  habitatges  buits, 

i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012. 
 Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
 Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa  (LEF). 
 Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’expropiació forçosa (REF). 
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre,  del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.  
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL). 

 

D’acord amb el que disposa l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de 
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial (en endavant Llei 4/2016), per poder dur a terme l’expropiació forçosa de 
l’ús temporal d’un habitatge buit per dotar-se d’un parc social d’habitatges assequibles 
de lloguer, s’han de reunir una sèrie de requisits. 

El primer és l’existència al municipi d’habitatges buits. S’entén que habitatge buit és 
l’habitatge desocupat permanentment, sense causa justificada, durant més de dos 
anys, en els termes que disposa l’article 3.d) de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge. La mesura, però, també és aplicable als habitatges ocupats 
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sense títol habilitant i, en aquest cas, l’adjudicació i l’actuació de l’Administració s’ha 
d’ajustar a allò que disposa la disposició final quarta de la Llei 4/2016. 

El segon és que l’habitatge estigui situat en les àrees indicades per l’article 12.5 de la 
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, o en els municipis que el 
Govern declari per decret, atenent a la demanda de les necessitats d’habitatge i el 
parc d’habitatges buits que hi hagi en l’àmbit territorial corresponent. Per identificar 
quins municipis estan situats en aquestes àrees de demanda residencial forta i 
acreditada ens atenem a l’annex de la Llei 4/2016, mentre no s’aprovi el Pla territorial 
sectorial d’habitatge. 

El tercer requisit és que l’habitatge estigui inscrit en el Registre d’habitatges buits i 
habitatges ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles d’estar-hi inscrits, o 
pertanyin a persones jurídiques que els hagin adquirit d’un titular d’habitatges inscrits 
en el Registre en primera o ulteriors transmissions. 

Un quart requisit, es refereix a l’existència al municipi de persones o unitats familiars 
que es troben en situació d’exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s’hi, 
definides per la Llei 4/2016.  

L’import de l’expropiació temporal es determina mitjançant l’acord de les parts, atenent 
als criteris de lloguer social establerts per l’article 5.7 de la Llei 24/2015. Si no hi ha 
acord, s’inicia l’expedient de preu just, que ha de ser fixat pel Jurat d’Expropiació de 
Catalunya, d’acord amb la seva normativa reguladora. 

No obstant això, aquesta previsió s’ha d’evidenciar en el si d’un procediment posterior 
(pròpiament, el de cessió d’ús): aquell que atribueixi a una persona o unitat familiar la 
utilització de l’habitatge buit expropiat temporalment. 

I això perquè la Llei 4/2016 quan dissenya el procediment d’expropiació forçosa de l’ús 
temporal de l’habitatge buit per dotar-se d’un parc social d’habitatges assequibles de 
lloguer, l’articula en un moment en el qual encara es pot desconèixer quina ha de ser 
efectivament la persona o família que es troba en situació d’exclusió residencial o que 
està en risc de trobar-s’hi que l’ha d’utilitzar, amb la qual cosa es desconeix l’element 
concret del preu just per avinença, ja que l’import anirà lligat al nivell de renda de la 
família a la qual s’atribuirà la utilització de l’habitatge expropiat. 

Un altre aspecte per tenir en compte en la tramitació del procediment és que s’ha de 
respectar el principi de proporcionalitat, atenent a  les necessitats residencials que hi 
hagi al municipi corresponent, i l’esforç o càrrega amb relació a la cessió d’habitatge 
de lloguer assequible que hagi efectuat el titular de l’habitatge d’immobles de la seva 
titularitat, directa o indirecta. 

Pel que fa al procediment, disposa l’article 15 de la Llei 4/2016, que ha de ser d’acord 
amb la normativa reguladora de les expropiacions i que porta implícita la declaració 
d’ocupació urgent. Aquesta legislació són la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre 
expropiació forçosa  i el Decret, de 26 d’abril de 1957, pel que s’aprova el Reglament 
de la Llei d’expropiació forçosa. 

La resolució municipal que finalitza el procediment declara l’expropiació temporal de 
l’habitatge buit per causa d’interès social Es pot considerar que el que preveu l’article 



 

14/103 
 

15 de la Llei 4/2016 té per finalitat dotar d’una facultat de disposició que permeti 
l’Administració subscriure contractes de lloguer social sobre un habitatge, en les 
condicions econòmiques que preveu l’article 5.7 de la Llei 24/2015. 

També cal prestar atenció a la lectura dels articles 15.1 i 15.8 de la Llei 4/2016, que 
disposen que l’expropiació de l’habitatge buit és temporal, durant un període de quatre 
anys com a mínim i de deu anys com a màxim, comptats a partit de l’ocupació efectiva 
de l’habitatge. 

És indispensable que en el procediment s’estableixi la comunicació i notificació als 
interessats de conformitat amb el que disposen l’article 15 de la Llei 4/2016 i la 
normativa reguladora de l’expropiació forçosa. 

Així també, i de conformitat amb el que disposa l’article 15.3 de la Llei 4/2016, el 
procediment pot ser susceptible de finalitzar de forma convencional si s’arriba a un 
acord per a la cessió de l’ús de l’habitatge a una administració pública de Catalunya 
perquè aquesta estableixi un lloguer social, que s’ha de subscriure en el termini de tres 
mesos. 

Per acabar, significar que la resolució que posi fi al procediment ha de determinar la 
manera en què el propietari pot recuperar la titularitat i l’ús de l’habitatge un cop 
transcorregut el termini d’expropiació temporal. Es considera adequat que 
l’administració expropiant realitzi, amb un preavís mínim de tres mesos a la data de 
finalització del termini d’expropiació, la comunicació oportuna al titular per tal de dur a 
terme el retorn material de l’habitatge o acordar la cessió convencional per un nou 
termini si subsisteix la causa d’interès social que contempla l’article 15 de la Llei 
4/2016.  

L’òrgan competent en el procediment d’expropiació temporal és el Ple municipal en 
relació als acords en matèria expropiatòria que tinguin caràcter de recurribles en via 
administrativa o contenciosa (article 3.4 del REF) i en aplicació de l’article 52.2. del 
TRLMRLC sobre atribucions del Ple. La resta de resolucions poden ser adoptades per 
l’alcalde d’acord amb el que disposa l’article 21 de la LBRL, i l’article 53 del TRLMRLC. 
Si bé, en virtut dels decrets de delegació que s’estableixen (cartipàs municipal), l’òrgan 
competent pot ser la junta de govern local, regidoria o tinença d’alcaldia. 

Vistos els antecedents jurídics manifestats, cal acreditar aquests extrems en  
l’expedient administratiu a través dels informes i certificats necessaris, que s’han de 
demanar a les institucions i òrgans competents, que són, per exemple, el Registre de 
la Propietat, l’Agencia Tributària de Catalunya i els ens competents en serveis socials; 
també pot ser necessari acreditar altres extrems per constatar, per exemple, 
l’existència d’ocupants en l’immoble o l’estat de l’habitatge. 

Vist el que s’ha manifestat i tenint en compte la normativa  aplicable,  informo  que  
l’expedient iniciat s’adequa a la normativa vigent i pot continuar la tramitació. 

(lloc i data) 

(signatura) 
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2.2 Fase d’ocupació de l’habitatge 

 

Tràmit 07: 

Providència de l’Alcaldia d’inici de l’expedient expropiatori 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Atès que amb data 23 de desembre de 2016 s’aprova la Llei 4/2016, de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. 

 

Per la qual cosa resulta que per a l’execució d’aquesta Llei és necessària l’adquisició 
temporal de l’habitatge situat al: 

1. Pis __ , núm. __ , porta__ del carrer de __________. 
 

Atès que en data ____, mitjançant el Decret núm. __, es resol iniciar d’ofici, d’acord 
amb el que disposa l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, el 
procediment per a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per dotar-se 
d’un parc social d’habitatges assequibles de lloguer, referent a la finca situada al carrer 
__ núm. __, pis__, porta__, propietat de __ , (tal com consta al Registre de la Propietat 
__ , si ho sabem). 

 

Atès que aquesta finca és un habitatge buit (o habitatge ocupat il·legalment) a l’efecte 
del que disposa l’article 3 de la Llei 18/2007, del 28 de  desembre, del dret a 
l’habitatge, que pot complir les condicions de l’article 15 de la Llei 4/2016. 

 

Atès que aquest procediment s’ha iniciat de conformitat amb el que disposa l’article 15 
de la Llei 4/2016.  

 

Atès que la resolució d’inici del procediment va ser notificada en data __ al titular de 
l’habitatge. 

 

Atès que consta en l’expedient, (certificat núm. __ de data __ del padró municipal .../ 
cèdula d’habitabilitat de l’habitatge __ de data __ / informes, etc.). 
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Atès que s’ha comunicat a l’interessat i titular de l’habitatge,  Sr./Sra.__ / __, SA, 
mitjançant la notificació practicada en data ..., que disposava d’un termini d’un mes, a 
comptar de l’endemà de la data de recepció de la notificació, per fer les al·legacions 
que consideri pertinents i aporti contractes i documents que acrediti l’ocupació de 
l’immoble. 

 

Atès que ha transcorregut el termini atorgat per presentar al·legacions i aportar els 
corresponents documents que acreditin l’ocupació de l’immoble i no se n’ha presentat 
cap (en cas que se n’hagin presentat caldrà justificar-ne el rebuig/o l’acceptació). 

 

Vist l’informe jurídic emès per ____ de data ___, que manifesta que ... 

 

(Si les al·legacions es resolen per informe jurídic també se n’ha de fer referència i 
reproduir-les) 

 

Vist que l’òrgan competent per a l’adopció de la present Resolució és l’alcalde/essa, de 
conformitat amb allò que disposen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de regim local, i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, (en cas 
de delegació, vegeu el cartipàs i incorporeu-hi la referència dels acords) 

 

Vist ... 

 

Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 15.4 de la Llei 4/2016: “Atenent a la 
necessitat urgent que calgui satisfer, la resolució d’inici de l’expedient d’expropiació 
forçosa porta implícita la declaració d’ocupació urgent, als efectes del que estableix 
l’article 52 de la Llei sobre expropiació forçosa”, 

 

Disposo: 

 

Primer. Que el secretari/ària emeti l’informe sobre el procediment legalment previst 
per dur a terme l’expropiació forçosa dels terrenys necessaris per a l’execució de 
l’article 15 de la Llei 4/2016. 

Segon. Que els serveis tècnics municipals formulin la relació concreta i 
individualitzada de propietaris i béns que resultin afectats per l’execució de l’article 15 
de la Llei 4/2016 i es determini la durada de l’expropiació a la vista de les necessitats 
del municipi pel que fa a les famílies o persones en situació d’exclusió residencial o en 
risc de trobar-s’hi. La relació de propietaris i habitatges objecte de la mesura es 
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formularà d’acord amb el principi de proporcionalitat, és a dir, tenint en compte l’esforç 
o càrrega de cessió d’habitatge de lloguer assequible que, en el seu cas, hagi efectuat 
el titular 

Així mateix, que s’incorpori a l’expedient tota la documentació necessària per a la seva 
conclusió. 

Tercer. Que l’interventor/la interventora redacti l’oportú informe sobre l’existència o no 
de consignació per procedir a l’obtenció dels terrenys. 

Quart. Que, un cop evacuats els informes pertinents, se sotmeti l’expedient a la 
consideració de l’òrgan competent per a la seva resolució, i s’acompanyi la proposta 
de tota la documentació que l’esmentat expedient requereixi. 

 

(data) 

 

L’alcalde/essa 

 

(signatura) 

(nom i cognoms) 
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Tràmit 08: 

Informe de la Secretaria 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Vista la providència de l’Alcaldia de data ___ i en compliment del que es disposa en 
l’article 3 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, de règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, s’emet el 
següent  

 

Informe 

 

Antecedents 

 

Primer. Amb data 23 de desembre de 2016, es va aprovar la Llei 4/2016 de mesures 
de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. 

Segon. Per la qual cosa resulta que per a l’execució de l’article 15 d’aquesta Llei és 
necessari procedir a l’ocupació de l’immoble següent: 

1. Pis _ , núm. _ , porta_ del carrer de _____________. 
 

Consideracions jurídiques 

Primera. La legislació aplicable és la següent: 

 Estatut d’autonomia de Catalunya. 
 Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a 

l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. 
 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa. 
 Decret, de 26 d’abril de 1957, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 

d’expropiació forçosa.  
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

Segona. L’article 15.4 de la Llei 4/2016 porta implícita la declaració d’ocupació urgent. 

El procediment d’expropiació urgent d’acord amb l’article 52 de la Llei d’expropiació 
forçosa implicarà les conseqüències següents: 
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“1a. S’entén complert el tràmit de declaració de necessitat de l’ocupació dels 
béns que hagin de ser expropiats, segons el projecte i el replantejament 
aprovats i els reformats posteriorment, i dóna dret a l’ocupació immediata.  

2a. S’ha de notificar als interessats afectats, segons els articles 3 i 4 d’aquesta 
Llei, el dia i l’hora en què s’ha d’estendre l’acta prèvia a l’ocupació. Aquesta 
notificació s’ha de portar a terme amb una antelació mínima de vuit dies i 
mitjançant una cèdula. En cas que no consti o no es conegui el domicili de 
l’interessat o els interessats, s’ha de lliurar la cèdula a l’inquilí, masover o 
ocupant del bé de què es tracti, sense perjudici de complir el que disposa 
l’article 5 d’aquesta Llei. Amb la mateixa anticipació s’han de publicar edictes 
en els taulers oficials, i, en resum, en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el de la 
província, en un diari de la localitat i en dos diaris de la capital de la província, 
si n’hi ha.  

3a. El dia i a l’hora anunciats s’ha de presentar a la finca que es tracta d’ocupar 
el representant de l’Administració, acompanyat d’un perit i de l’alcalde o el 
regidor en qui delegui, i, reunits amb els propietaris i altres interessats que hi 
concorrin, han d’estendre una acta, en la qual s’ha de descriure el bé o el dret 
expropiable i s’han de fer constar totes les manifestacions i dades que aportin 
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 
ocupació. 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’indicar el nom 
dels arrendataris, el preu del lloguer i, si s’escau, la indústria que exerceixin. 
Els interessats es poden fer acompanyar dels seus perits i d’un notari. 

4a. Un cop vistos l’acta prèvia a l’ocupació i els documents que constin o 
s’aportin en l’expedient, l’Administració ha de formular els fulls de dipòsit previ a 
l’ocupació, dins el termini que es fixi a aquest efecte. El dipòsit equival a la 
capitalització, a l’interès legal del líquid imposable declarat amb dos anys 
d’antelació, augmentat en un 20 per 100 en el cas de propietats amillarades. En 
la riquesa cadastrada l’import del dipòsit ha de ser equivalent a la quantitat 
obtinguda capitalitzant a l’interès legal o líquid imposable o la renda líquida, 
segons es tracti de finques urbanes o rústiques, respectivament. En els casos 
que la finca en qüestió s’expropiï només parcialment, s’ha de prorratejar el 
valor assenyalat per aquesta mateixa regla. Si el bé no té assignada cap 
riquesa imposable, serveix de mòdul la fixada o els béns anàlegs del mateix 
terme municipal. La quantitat fixada així, que produeix l’interès legal a favor del 
titular expropiat, ha de ser consignada a la Caixa de Dipòsits. En efectuar el 
pagament del preu just s’ha de fer la liquidació definitiva d’interessos.  

5a. L’Administració ha de fixar, igualment, les xifres d’indemnització per l’import 
dels perjudicis derivats de la rapidesa de l’ocupació, com ara mudances, 
collites pendents i d’altres justificades igualment, contra la determinació de les 
quals no es pot interposar cap recurs, si bé, en cas de disconformitat de 
l’expropiat, el jurat provincial ha de reconsiderar la qüestió en el moment de la 
determinació del preu just.  
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6a. Efectuat el dipòsit i abonada o consignada, si s’escau, la indemnització 
prèvia per perjudicis, l’Administració ha de procedir a l’ocupació immediata del 
bé de què es tracti, tenint en compte el que disposen els paràgrafs segon i 
tercer de l’article 51 d’aquesta Llei, cosa que ha de fer en el termini màxim de 
quinze dies, sense que sigui admissible que el posseïdor entauli interdictes de 
retenir i recobrar.  

7a. 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 estableixen els articles anteriors, i s’ha de donar preferència a aquests 
expedients perquè es resolguin amb rapidesa.  

8a. En tot cas, sobre el preu just acordat definitivament per als béns objecte 
d’aquest article, s’ha de girar la indemnització que estableix l’article 56 
d’aquesta Llei, amb l’especialitat que la data inicial per al còmput corresponent 
ha de ser la següent a aquella en què s’hagi produït l’ocupació de què es 
tracta.” 

 

Tercera. L’article 15.5 de la Llei 4/2016 disposa que l’exercici d’aquest procediment 
expropiatori d’habitatge buit per causa d’interès social està sotmès a l’obligació del 
beneficiari de la càrrega de complir amb la funció desatesa, que ha estat la causa de 
l’expropiació temporal, en el termini d’un mes a partir del moment en què l’habitatge 
estigui en condicions d’ús efectiu i adequat.  

 

(lloc i data) 

 

El/La secretari/ària 

(signatura) 

(nom i cognoms) 
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Tràmit 09: 

Informe dels serveis tècnics 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

El/la senyor/a___, en qualitat de ___ de l’Ajuntament de ___. 

 

Vista la providència d’Alcaldia de data ___, en compliment d’aquesta providència i a 
l’efecte de l’expedient d’expropiació forçosa, la instrucció de la qual es proposa,  

 

Informo: 

1. Es formula la relació concreta i individualitzada dels béns o drets l’ocupació o 
disposició de la qual es considera necessària: 

 

PARCEL·LA REF. CADASTRAL: Núm. ___________________  

 

Identificació del propietari/ària: Sr./Sra./Societat mercantil_______________, 
amb NIF/CIF ___________________ i domicili a ___________________ .  

 

Descripció de l’habitatge: 

Situació: ___________________  

Situació urbanística: ___________________  

Superfície construïda/útil: ___________________  

 

Llindars: 

Nord: ___________________  

Sud: ___________________  

Est: ___________________  

Oest: ___________________  

 

Situació jurídica: ___________________ . 
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Observacions: ___________________ 

 

2. Vist l’informe dels serveis socials en relació amb les necessitats de les famílies o 
persones que es troben en situació d’exclusió residencial o en risc de trobar-s’hi en el 
nostre municipi, s’estima que l’expropiació temporal hauria de tenir una durada 
de_________________ anys (de 4 a 10 anys). 

 

(lloc i data) 

 

El/La tècnic/a 

 

(signatura) 

(nom i cognoms) 
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Tràmit 10: 

Informe de la Intervenció 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Vista la providència de l’Alcaldia de data ... i de conformitat amb l’article 214 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals,  

Informo: 

Que en el pressupost municipal vigent, corresponent a l’exercici ________________ 
està prevista l’expropiació ___________________ . 

 

Així mateix, informo que en aquest pressupost es disposa de crèdit suficient per a 
l’adquisició i el pagament del bé objecte de l’expedient d’expropiació, en la partida 
___________________ del pressupost de despeses. 

 

Per tot això, cal concloure que, en relació amb l’actuació que es pretén dur a terme, 
s’emet l’informe favorable. No obstant això, la corporació decidirà el que estimi 
pertinent. 

 

(lloc i data) 

 

El/La interventor/a 

 

(signatura) 

(nom i cognoms) 
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Tràmit 11: 

Proposta de l’Alcaldia 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Vist l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret 
a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que preveu l’expropiació 
temporal d’habitatges buits per causa d’interès social. 

 

Vist l’article 15.4 de la Llei 4/2016 que porta implícita la declaració d’ocupació urgent, 
es considera necessari procedir a l’expropiació pel procediment d’urgència de 
l’habitatge situat a ______. 

 

Vistos els informes emesos pels serveis tècnics, l’informe emès pel/per la secretari/ària 
municipal i l’informe emès pel/per la interventor/a municipal sobre l’existència de crèdit 
adequat i suficient en l’exercici pressupostari corresponent. 

 

Atès el que disposa la Llei d’expropiació forçosa i el Reglament que la desenvolupa 
sobre l’expropiació pel procediment d’urgència. 

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 

Primer. Elaborar la relació concreta, individualitzada i valorada de titulars, béns i drets 
de necessària ocupació per a l’execució de l’article 15 de la Llei 4/2016, que figura a 
l’annex del present acord (descripció realitzada en l’informe dels serveis tècnics). 

 

Segon. Determinar que, ateses les necessitats que s’han de cobrir en aquest supòsit, 
l’expropiació del bé que figura a l’anterior relació concreta, tindrà una durada de ____ 
anys (de 4 a 10 anys). Aquest termini es computarà a partir de la data d’ocupació 
efectiva de l’habitatge, una vegada aquest s’hagi adequat. 

 

Tercer. Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província 
(BOP), obrir un període d’informació pública per un termini de quinze dies a comptar 
des del següent a la publicació del present acord en el BOP i ordenar-ne l’exposició, 
pel mateix termini, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i la seva publicació en dos 
dels diaris de més circulació de la província. 
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Tots els interessats que puguin resultar afectats com a conseqüència de l’expropiació 
podran formular totes les al·legacions que estimin oportunes sobre la procedència de 
l’ocupació o disposició dels béns i el seu estat material o legal, i podran aportar totes 
les dades que permetin la rectificació dels possibles errors que estimin comesos en la 
relació que s’hagi fet pública.  

Els escrits d’al·legacions es dirigiran a l’Ajuntament de ___________________, per 
qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les persones 
físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions 
públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no. 
No obstant això, les persones jurídiques, en tot cas, estan obligades a relacionar-s’hi a 
través de mitjans electrònics en virtut de l’article 14 de la Llei 39/2015. 

 

Quart. Notificar el present acord als afectats per aquest expedient, perquè així 
qualsevol titular de béns i drets afectats per l’expropiació pugui aportar per escrit totes 
les dades que permetin la rectificació dels possibles errors que s’estimin en la relació 
publicada o oposar-se a l’ocupació o disposició dels béns i drets per motius de forma o 
fons, que han de fonamentar motivadament, en el termini dels quinze dies següents al 
de la notificació. 

 

Cinquè. En cas que no hi hagi al·legacions, es considerarà aprovada definitivament la 
relació i iniciat l’expedient expropiatori. Si hi ha al·legacions, se n’ha d’emetre l’informe 
tècnic corresponent. 

 

No obstant això, la corporació acordarà el que estimi pertinent. 

 

Annex 

Relació de béns afectats 

 

PARCEL·LA REF. CADASTRAL: Núm. ___________________  

 

Identificació del propietari/ària: Sr./Sra./Societat mercantil ___________, 
amb NIF/CIF ___________________ i domicili a ___________________ .  

 

 

Descripció de l’habitatge: 

Situació: ___________________  
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Situació urbanística: ___________________  

Superfície construïda/útil: ___________________  

 

Llindars: 

Nord: ___________________  

Sud: ___________________  

Est: ___________________  

Oest: ___________________  

 

Situació jurídica: ___________________ . 

 

Observacions: ___________________ 

 

 

(lloc i data) 

 

L’alcalde/essa 

 

(signatura) 

(nom i cognoms) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27/103 
 

Tràmit 12: 

Dictamen de la Comissió Informativa 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Es dona compte dels antecedents de la proposta d’Alcaldia que es transcriu a 
continuació: 

 

“__________________________________” (veg. el Tràmit 11) 

 

El/la president/a considera l’assumpte suficientment debatut i el sotmet a votació Voten 
a favor ___________________, per la qual cosa la Comissió Informativa dictamina 
favorablement la proposta i proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent  
 
 
Acord 
 

Primer. Elaborar la relació concreta, individualitzada i valorada de titulars, béns i drets 
de necessària ocupació per a l’execució de l’article 15 de la Llei 4/2016, que figura a 
l’annex del present Acord (descripció realitzada en l’informe dels serveis tècnics). 

 

Segon. Determinar que, ateses les necessitats que s’han de cobrir en aquest supòsit, 
l’expropiació del bé que figura en l’anterior relació concreta, tindrà una durada 
de_________________ anys (de 4 a 10 anys). Aquest termini es computarà a partir de 
la data d’ocupació efectiva de l’habitatge, una vegada aquest s’hagi adequat. 

 

Tercer. Ordenar la publicació d’aquest Acord, en el Butlletí Oficial de la Província 
(BOP), obrir un període d’informació pública per un termini de quinze dies a comptar 
des del següent a la publicació del present Acord en el BOP i ordenar-ne l’exposició, 
pel mateix termini, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i la publicació en dos dels 
diaris de més circulació de la província. 

Tots els interessats que puguin resultar afectats com a conseqüència de l’expropiació, 
podran formular totes les al·legacions que estimin oportunes sobre la procedència de 
l’ocupació o disposició dels béns i el seu estat material o legal, i podran aportar totes 
les dades que permetin la rectificació dels possibles errors que s’estimin comesos en 
la relació que s’hagi fet pública.  
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Els escrits d’al·legacions es dirigiran a l’Ajuntament de ___________________ per 
qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les persones 
físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions 
públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no. 
No obstant això, les persones jurídiques, en tot cas, estan obligades a relacionar-s’hi a 
través de mitjans electrònics en virtut de l’article 14 de la Llei 39/2015. 

 

Quart. Notificar el present Acord als afectats per aquest expedient, perquè qualsevol 
titular de béns i drets afectats per l’expropiació pugui aportar per escrit totes les dades 
que permetin la rectificació dels possibles errors que estimin en la relació publicada o 
oposar-se a l’ocupació o disposició dels béns i drets per motius de forma o fons, que 
han de fonamentar motivadament, en un termini de quinze dies següents al de la 
notificació. 

 

Cinquè. Si no hi ha al·legacions, es considerarà aprovada definitivament la relació i 
iniciat l’expedient expropiatori. Si hi ha al·legacions, se n’ha d’emetre l’informe tècnic 
corresponent.  

 

Annex 

Relació de béns afectats 

 

PARCEL·LA REF. CADASTRAL: Núm. ___________________  

 

Identificació del propietari/ària: Sr./Sra./Societat mercantil ______________, 
amb NIF/CIF ___________________ i domicili a ___________________ .  

 

Descripció de l’habitatge: 

Situació: ___________________  

Situació urbanística: ___________________  

Superfície construïda/útil: ___________________  

 

Llindars: 

Nord: ___________________  

Sud: ___________________  

Est: ___________________  
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Oest: ___________________  

 

Situació jurídica: ___________________. 

 

Observacions: ___________________. 

 

(lloc i data) 

 

El/La president/a de la Comissió 

 

(signatura) 

(nom i cognoms) 
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Tràmit 13: 

Certificat de la Secretaria de l’Acord del Ple 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

(nom i cognoms), secretari/ària de l’Ajuntament de ___________________.  

 

Certifico: 

Que, per acord plenari de l’Ajuntament de ___________________, adoptat en la 
sessió celebrada amb data ___________________, es va adoptar, entre d’altres, 
___________________, el següent  

 

Acord 

“Declaració de la utilitat pública i formulació de la relació de propietaris i habitatge 
afectat per l’expedient d’expropiació forçosa ____ per a l’execució de l’article 15 de la 
Llei 4/2016” 

 

Es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa que es transcriu a 
continuació: 

 

“__________________________________” (veg. el Tràmit 12) 

 

Llegit el Dictamen i obert el debat per l’alcalde/essa, senyor/a ___________________, 
se sotmet l’assumpte a votació. Voten a favor els ___________________, per la qual 
cosa el Ple per ___________________, en exercici de les competències que li 
atribueix l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, adopta el següent  

 

Acord: 

Primer. Elaborar la relació concreta, individualitzada i valorada de titulars, béns i drets 
de necessària ocupació per a l’execució de l’article 15 de la Llei 4/2016, que figura a 
l’annex del present Acord (descripció realitzada en l’informe dels serveis tècnics). 
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Segon. Determinar que, ateses les necessitats que s’han de cobrir en aquest supòsit, 
l’expropiació del bé que figura en l’anterior relació concreta, tindrà una durada 
de__________________ anys (de 4 a 10 anys). Aquest termini es computarà a partir 
de la data d’ocupació efectiva de l’habitatge una vegada aquest s’hagi adequat. 

 

Tercer. Ordenar la publicació d’aquest Acord, en el Butlletí Oficial de la Província 
(BOP), obrir un període d’informació pública per un termini de quinze dies a comptar 
des del següent a la publicació del present Acord en el BOP i ordenar-ne l’exposició, 
pel mateix termini, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i la seva publicació en dos 
dels diaris de més circulació de la província. 

Tots els interessats que puguin resultar afectats com a conseqüència de l’expropiació, 
podran formular totes les al·legacions que estimin oportunes sobre la procedència de 
l’ocupació o disposició dels béns i el seu estat material o legal, i podran aportar totes 
les dades que permetin la rectificació dels possibles errors que estimin comesos en la 
relació que s’hagi fet pública.  

Els escrits d’al·legacions es dirigiran a l’Ajuntament de ___________________ per 
qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les persones 
físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions 
públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no. 
No obstant això, les persones jurídiques, en tot cas, estan obligades a relacionar-s’hi a 
través de mitjans electrònics en virtut de l’article 14 de la Llei 39/2015. 

 

Quart. Notificar el present Acord als afectats per aquest expedient, perquè qualsevol 
titular de béns i drets afectats per l’expropiació pugui aportar per escrit totes les dades 
que permetin la rectificació dels possibles errors que estimin en la relació publicada o 
oposar-se a l’ocupació o disposició dels béns i drets per motius de forma o fons, que 
han de fonamentar motivadament, en un termini de quinze dies següents al de la 
notificació. 

 

Cinquè. Si no hi ha al·legacions, es considerarà aprovada definitivament la relació i 
iniciat l’expedient expropiatori. Si hi ha al·legacions, se n’ha d’emetre l’informe tècnic 
corresponent.  

 

Annex 

Relació de béns afectats 

 

PARCEL·LA REF. CADASTRAL: Núm. ___________________  
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Identificació del propietari/ària: Sr./Sra./Societat mercantil ______________, 
amb NIF/CIF ___________________ i domicili a ___________________ .  

 

Descripció de l’habitatge: 

Situació: ___________________  

Situació urbanística: ___________________  

Superfície construïda/útil: ___________________  

 

Llindars: 

Nord: ___________________  

Sud: ___________________  

Est: ___________________  

Oest: ___________________  

 

Situació jurídica: ___________________. 

 

Observacions: ___________________. 

 

 

I, per deixar-ne constància i que tingui els efectes oportuns, expedeixo aquest 
certificat, per ordre de l’alcalde/essa president/a i amb el seu vistiplau. 

(lloc i data) 

 

Vist i plau, 

L’alcalde/essa president/a                                             El/La secretari/ària 

(signatura) (signatura) 

(nom i cognoms) (nom i cognoms) 
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Tràmit 14: 

Notificació de l’Acord al propietari/ària afectat 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Sr./Sra./Societat mercantil ___________________  

 

Per mitjà d’aquest escrit se us notifica l’Acord adoptat pel Ple en la sessió celebrada 
en data _____________ de __________ de 20__ , i que reprodueix literalment a 
continuació: 

 

“ ________________________ “. 

 

Contra aquest acte que no posa fi a la via administrativa no es pot presentar un recurs 
administratiu. No obstant això, com a interessat/ada, podeu presentar les al·legacions 
que estimi oportunes en un termini de quinze dies a comptar des de l’endemà de la 
recepció d’aquesta notificació. 

Per presentar davant l’Ajuntament al·legacions, podeu emprar qualsevol dels mitjans 
que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. Les persones físiques poden 
escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir 
els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no. No obstant això, les 
persones jurídiques, en tot cas, estan obligades a relacionar-s’hi a través de mitjans 
electrònics en virtut de l’article 14 de la Llei 39/2015. 

 

I, perquè quedi constància, en signarà el duplicat.  

(lloc i data) 

 

El/La secretari/ària 

(signatura) 

(nom i cognoms) 
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He rebut: 

Sr./Sra. ___________________ , en qualitat de ___________________, amb el 

DNI ___________________. 

 

(lloc i data) 
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Tràmit 15: 

Ofici de remissió de l’anunci al BOP i al diari corresponent 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Destinatari/ària:  

(nom i cognoms), president/a de la Diputació de ___________________.  

 

Diari ______________. 

 

Assumpte: Publicació de l’anunci relatiu a la relació de béns afectats per l’expropiació 
forçosa de l’ús temporal de l’habitatge ____ per procediment d’urgència en execució 
de l’article 15 de la llei 4/2016. 

 

Adjunt li remeto l’anunci relatiu a l’assumpte de referència a l’efecte per a la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província/Diari ___. 

 

Anunci 

El Ple municipal, en la sessió de data_______, ha formulat la relació concreta, 
individualitzada i valorada dels béns i drets que s’han d’ocupar necessàriament, 
afectats per l’expedient d’expropiació forçosa de l’ús temporal de l’habitatge ____ per 
procediment d’urgència en execució de l’article 15 de la Llei 4/2016. 

 

En compliment del que disposa l’article 18 de la Llei de 16 de desembre de 1954, 
sobre expropiació forçosa , es fa pública aquesta relació, a fi que tots els interessats 
que puguin resultar afectats com a conseqüència de l’expropiació, puguin formular 
totes les al·legacions que estimin oportunes, dins del termini dels quinze dies següents 
al d’inserció del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), sobre la 
procedència de l’ocupació o disposició dels béns i el seu estat material o legal, i puguin 
aportar totes les dades que permetin la rectificació dels possibles errors que estimin 
comesos en la relació que s’hagi fet pública.  

Els escrits d’al·legacions es dirigiran a l’Ajuntament de ___________________, per 
qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les persones 
físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions 
públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no. 
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Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les 
administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans 
electrònics o no. No obstant això, les persones jurídiques, en tot cas, estan obligades a 
relacionar-s’hi a través de mitjans electrònics en virtut de l’article 14 de la Llei 39/2015. 

 

L’expedient podrà examinar-se, a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci 
en el BOP, en les oficines municipals situades a ___________________ en horari de 
___________________. 

 

Annex 

Relació de béns afectats 

PARCEL·LA REF. CADASTRAL: Núm. ___________________  

 

Identificació del propietari/ària: Sr./Sra./Societat mercantil ______________, 
amb NIF/CIF ___________________ i domicili a ___________________ .  

 

Descripció de l’habitatge: 

Situació: ___________________  

Situació urbanística: ___________________  

Superfície construïda/útil: ___________________  

Llindars: 

Nord: ___________________  

Sud: ___________________  

Est: ___________________  

Oest: ___________________  

Situació jurídica: ___________________. 

Observacions: ___________________. 

(lloc i data) 

L’alcalde/essa 

(signatura) 

(nom i cognoms) 
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Tràmit 16: 

Certificat de la Secretaria sobre les al·legacions presentades 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

(nom i cognoms), secretari/ària de l’Ajuntament de  ___________________  

 

Certifico: 

Que durant el termini d’exposició pública de la relació de titulars, béns i drets de 
necessària ocupació en execució de l’article 15 de la Llei 4/2016, formulada per Acord 
de Ple de data ___________________ i publicada en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. ___________________ de data ___________________ no s’ha presentat cap 
al·legació o s’han presentat les següents al·legacions: 

1. ________________ 
2. ________________ 
3. ________________ 

 

I, perquè així consti i tingui els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat, per ordre 
de l’alcalde/essa president/a i amb el seu vistiplau. 

(lloc i data) 

Vis i plau 

L’alcalde/essa president/a El/La secretari/ària 

(signatura)  (signatura) 

(nom i cognoms) (nom i cognoms) 
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Tràmit 17: 

Informe tècnic sobre les al·legacions presentades 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Vistes les al·legacions presentades durant el període d’exposició al públic de la relació 
de béns afectats per l’expedient d’expropiació núm. ___________________ s’emet el 
següent  

 

Informe 

 

Primer. El Ple municipal en la sessió de data ___________________ va procedir a 
l’aprovació de la relació de béns i propietaris afectats per l’expedient d’expropiació 
núm. ____ . 

 

Segon. En data ______ es publica aquesta relació en el BOP núm. _____, i es notifica 
aquesta Resolució a les persones que figuren com a propietàries d’aquests béns en el 
Registre de la Propietat. 

 

Tercer. En data ______ la Secretaria Municipal emet el certificat sobre les al·legacions 
presentades. 

 

Quart. Vistes les al·legacions presentades, us informo: 

 

Al·legació núm. 1 

- Dades de qui efectua l’al·legació: ___________________  

- Data de registre d’entrada de l’al·legació: ___________________  

- Resum de l’al·legació: ___________________  

- Informe sobre l’al·legació ___________________  

 

Al·legació núm. 2 

- Dades de qui efectua l’al·legació: ___________________  

- Data de registre d’entrada de l’al·legació: ___________________  



 

39/103 
 

- Resum de l’al·legació: ___________________  

- Informe sobre l’al·legació ___________________  

... 

 

Per tot l’exposat anteriorment, es proposen les desestimacions/estimacions de les 
següents al·legacions ___________________ i la realització de les modificacions 
següents a l’acord d’aprovació de la relació de persones i béns afectats per l’expedient 
de referència ___________________. 

 

(lloc i data) 

 

El/La tècnic/a 

(signatura) 

(nom i cognoms) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40/103 
 

Tràmit 18: 

Proposta de l’Alcaldia sobre la resolució d’al·legacions 
 
Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 
 
Assumpte: Sobre la resolució d’al·legacions presentades en l’expedient d’expropiació 
___________________ i fixació de data per a l’aixecament de l’acta prèvia d’ocupació. 
 
 
Per l’Acord de Ple de data ____________ es va formular la relació de titulars, béns i 
drets afectats per necessària ocupació, que es va sotmetre a informació pública en el 
Butlletí Oficial de la Província de ___________________, núm.____, de data 
___________, per termini de quinze dies, d’acord amb l’article 18 de la Llei 
d’expropiació forçosa i article 17 del seu Reglament. 
 
 
Durant el termini concedit es van formular les següents al·legacions: 

1. ___________________. 
2. ___________________.  

 
 
En resposta a les anteriors al·legacions, s’exposa el següent: 

1. ___________________. 
2. ___________________.  

 
 
La declaració d’urgència d’ocupació dels béns objecte d’expropiació del present 
expedient ve imposada per la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que en 
l’article 15.4 preveu que atenent a la necessitat urgent que calgui satisfer, la resolució 
d’inici de l’expedient d’expropiació forçosa porta implícita la declaració d’ocupació 
urgent, als efectes del que estableix l’article 52 de la Llei sobre expropiació forçosa. 
 
Vist el que disposa l’article 52 de l’esmentada Llei d’expropiació forçosa. 
 
 
Per tot l’anteriorment exposat, s’eleva al Ple la proposta següent: 
 
 
Primer. Estimar/desestimar les al·legacions presentades pel/per la Sr./Sra. 
___________________ per les raons exposades anteriorment i aprovar la relació 
concreta i individualitzada dels béns i propietaris afectats per l’expropiació, que es 
detalla a continuació: 
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PARCEL·LA REF. CADASTRAL: Núm. ___________________  

 

Identificació del propietari/ària: Sr./Sra./Societat mercantil ______________, 
amb NIF/CIF ___________________ i domicili a ___________________ .  

 

Descripció de l’habitatge: 

Situació: ___________________  

Situació urbanística: ___________________  

Superfície construïda/útil: ___________________  

Llindars: 

Nord: ___________________  

Sud: ___________________  

Est: ___________________  

Oest: ___________________  

Situació jurídica: ___________________. 

Observacions: ___________________. 

 

 
Segon. Entendre complert el tràmit de declaració de la necessitat de l’ocupació de 
l’habitatge a expropiar amb la declaració de la urgència d’ocupació i procedir a 
l’ocupació immediata de l’habitatge objecte de l’expedient. 
 
 
Tercer. Notificar el present Acord als interessats i posar-los de manifest que el dia 
___________________ a l’hora ___________________ es procedirà a l’aixecament 
de l’acta prèvia d’ocupació, a la qual podran assistir acompanyats dels seus perits i un 
notari. Aquesta notificació es durà a terme amb una antelació mínima de vuit dies i 
mitjançant una cèdula. 
 
 
Quart. Ordenar als serveis administratius la publicació, amb la mateixa anticipació, de 
l’edicte en el tauler d’anuncis i, en resum, en el Butlletí Oficial de la Província, així com 
en dos diaris de la capital de la província. 
 
 
Cinquè. A la vista de l’acta prèvia a l’ocupació i dels documents que constin o que 
s’aportin a l’expedient, formular els fulls de dipòsit previ a l’ocupació i consignar-ne la 
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quantitat. A més, si escau, es fixaran les xifres d’indemnització per l’import dels 
perjudicis derivats de la rapidesa de l’ocupació. 
 
 
Sisè. Procedir a la immediata ocupació de l’habitatge objecte de l’expedient, en un 
termini màxim de quinze dies, a partir del dia següent al dia en què s’hagi efectuat el 
dipòsit i hagi estat abonada o consignada, si escau, la indemnització prèvia per 
perjudicis.  
 
 
(lloc i data) 
 
 
L’alcalde/essa 
 

(signatura) 
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Tràmit 19: 

Dictamen de la Comissió Informativa 
 
 
Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 
 
Assumpte: Resolució de les al·legacions presentades en l’expedient d’expropiació 
___________________ i fixació de data per a l’aixecament de l’acta prèvia d’ocupació. 
 

Es dona compte dels antecedents de la proposta d’Alcaldia que es transcriu a 
continuació:  

 
“_____________________________“ (veg. el Tràmit 18) 
 
 
 
El/la president/a considera l’assumpte suficientment debatut i el sotmet a votació. 
Voten a favor ___________________, per la qual cosa la Comissió Informativa 
dictamina favorablement sobre la proposta i proposa al Ple de la corporació l’adopció 
del següent  
 
 
Acord 
 
Primer. Estimar/Desestimar les al·legacions presentades pel Sr./Sra. 
___________________ per les raons exposades anteriorment i aprovar la relació 
concreta i individualitzada dels béns i propietaris afectats per l’expropiació que es 
detalla a continuació: 
 
 

PARCEL·LA REF. CADASTRAL: Núm. ___________________  

 

Identificació del propietari/ària: Sr./Sra./Societat mercantil _______________ 
amb NIF/CIF ___________________ i domicili a ___________________ .  

 

Descripció de l’habitatge: 

Situació: ___________________  

Situació urbanística: ___________________  

Superfície construïda/útil: ___________________  
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Llindars: 

Nord: ___________________  

Sud: ___________________  

Est: ___________________  

Oest: ___________________  

 

Situació jurídica: ___________________ . 

 

Observacions: ___________________ . 

 
 
Segon. Entendre complert el tràmit de declaració de necessitat de l’ocupació de 
l’habitatge que s’ha d’expropiar amb la declaració de la urgència d’ocupació i procedint 
a l’ocupació immediata de l’habitatge objecte de l’expedient. 
 
Tercer. Notificar el present Acord als interessats, posant-los de manifest que el dia 
___________________ a l’hora ______________ es procedirà a l’aixecament de 
l’Acta prèvia d’ocupació, a la qual podran assistir acompanyats dels seus perits i un 
notari. Aquesta notificació es durà a terme amb una antelació mínima de vuit dies i 
mitjançant una cèdula. 
 
Quart. Ordenar als serveis administratius la publicació, amb la mateixa anticipació, de 
l’edicte en el tauler d’anuncis i, en resum, en el Butlletí Oficial de la Província, i en dos 
diaris de la capital de la província. 
 
Cinquè. A la vista de l’acta prèvia a l’ocupació i dels documents que constin o s’aportin 
a l’expedient, formular els fulls de dipòsit previ a l’ocupació i consignar-ne la quantitat. 
A més, si s’escau, es fixaran les xifres d’indemnització per l’import dels perjudicis 
derivats de la rapidesa de l’ocupació. 
 
Sisè. Procedir a la immediata ocupació de l’habitatge objecte de l’expedient, en un 
termini màxim de quinze dies, a partir del dia següent al dia en què s’hagi efectuat el 
dipòsit i hagi estat abonada o consignada, si escau, la indemnització prèvia per 
perjudicis.  
 
(lloc i data) 
 
El/La president/a de la Comissió 
(signatura) 

(nom i cognoms) 
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Tràmit 20: 

Certificat de l’Acord del Ple 
 
Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 
 
Com a secretari/ària  / secretari/ària interventor/a de l’Ajuntament de 
___________________ 
 
 
Certifico: 
 
Que per l’Acord plenari de l’Ajuntament de ___________________, adoptat en la 
sessió celebrada en data ___________________, es va adoptar, entre d’altres, 
___________________ , el següent  
 

Acord: 

Assumpte: sobre resolució d’al·legacions presentades en l’expedient d’expropiació 
___________________ i fixació de la data per a l’aixecament de l’acta prèvia 
d’ocupació. 
 

Es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa que es transcriu a 
continuació: 

“______________________ “ (veg. el Tràmit 19) 
 
 
Llegit el dictamen i obert el debat per l’alcalde/essa, senyor/a ___________________, 
se sotmet l’assumpte a votació. Voten a favor els ___________________, per la qual 
cosa el Ple per ___________________, en exercici de les competències que li 
atribueix l’art. 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, adopta el següent  
 
 
Acord 
 
Primer. Estimar/Desestimar les al·legacions presentades pel Sr./Sra. 
___________________ per les raons exposades anteriorment, i s’aprova la relació 
concreta i individualitzada dels béns i propietaris afectats per l’expropiació que es 
detalla a continuació: 
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PARCEL·LA REF. CADASTRAL: Núm. ___________________  

 

Identificació del propietari/ària: Sr./Sra./Societat mercantil _______________ 
amb NIF/CIF ___________________ i domicili a ___________________ .  

 

Descripció de l’habitatge: 

Situació: ___________________  

Situació urbanística: ___________________  

Superfície construïda/útil: ___________________  

 

Llindars: 

Nord: ___________________  

Sud: ___________________  

Est: ___________________  

Oest: ___________________  

 

Situació jurídica: ___________________ . 

 

Observacions: ___________________ . 

 
 
Segon. Entendre complert el tràmit de declaració de necessitat de l’ocupació de 
l’habitatge que s’ha d’expropiar amb la declaració de la urgència d’ocupació i procedint 
a l’ocupació immediata de l’habitatge objecte de l’expedient. 
 
Tercer. Notificar el present Acord als interessats, posant-los de manifest que el dia 
___________________ a l’hora ______________ es procedirà a l’aixecament de 
l’Acta prèvia d’ocupació, a la qual podran assistir acompanyats dels seus perits i un 
notari. Aquesta notificació es durà a terme amb una antelació mínima de vuit dies i 
mitjançant una cèdula. 
 
Quart. Ordenar als serveis administratius la publicació, amb la mateixa anticipació, de 
l’edicte en el tauler d’anuncis i, en resum, en el Butlletí Oficial de la Província, i en dos 
diaris de la capital de la província. 
 
Cinquè. A la vista de l’acta prèvia a l’ocupació i dels documents que constin o s’aportin 
a l’expedient, formular els fulls de dipòsit previ a l’ocupació i consignar-ne la quantitat. 
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A més, si s’escau, es fixaran les xifres d’indemnització per l’import dels perjudicis 
derivats de la rapidesa de l’ocupació. 
 
Sisè. Procedir a la immediata ocupació de l’habitatge objecte de l’expedient, en un 
termini màxim de quinze dies, a partir del dia següent al dia en què s’hagi efectuat el 
dipòsit i hagi estat abonada o consignada, si escau, la indemnització prèvia per 
perjudicis.  
 
 
 
Per deixar-ne constància i que tingui els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat, 
per ordre de l’alcalde/essa president/a ___________________ i amb el seu vistiplau. 
 
(lloc i data) 
 
 
Vist i plau 
 
L’alcalde/essa                                                     El/La secretari/ària 
(nom i cognoms) (nom i cognoms) 
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Tràmit 21: 
 
Notificació de l’Acord del Ple  
 
 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 
 
Sr./Sra. ___________________  
 
 
Per mitjà d’aquest escrit se us notifica l’Acord adoptat pel Ple en la sessió celebrada 
en data ___________________ de ___________________ de 20__________ , amb el 
contingut literal següent: 
 
“ _______________________ “. 
 
I se us cita perquè el dia __________ a les ___ hores comparegueu en l’adreça de 
l’habitatge objecte de l’expedient a fi de procedir a l’aixecament de l’acta prèvia a 
l’ocupació. Us podeu fer acompanyar, al vostre càrrec, dels vostres perits i d’un notari, 
si ho estimeu oportú.  
 
 
A l’aixecament de l’acta prèvia a l’ocupació s’han de presentar en la finca de referència 
el representant de l’Administració, acompanyat d’un tècnic/a i de l’alcalde/essa o 
regidor/a en què delegui, que reunits amb els propietaris i altres interessats que hi 
concorrin, aixecaran una acta, en la qual descriuran el bé o dret expropiable i es faran 
constar totes les manifestacions i dades que aportin els uns i els altres i que siguin útils 
per determinar els drets afectats, els seus titulars, el seu valor i els perjudicis 
determinants de la ràpida ocupació, si s’escau. 
 
De conformitat amb el que es disposa a l’article 56.2 del Reglament de 26 d’abril de 
1957, podeu formular per escrit davant aquest Ajuntament, fins al dia assenyalat per a 
l’aixecament de les actes prèvies, totes les al·legacions que considereu oportunes 
únicament als efectes d’esmenar els possibles errors que s’hagin pogut produir en la 
relació dels béns i drets per la urgent ocupació. 
 
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa (art. 52 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local), podeu interposar un recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de ___________________, dins 
dels dos mesos següents al de la recepció de la present notificació. 
 
Sens perjudici de l’anterior, podeu interposar-se també el recurs potestatiu de 
reposició regulat en els art. 123 i 124 de la Llei 39/2015, en el termini d’un mes a 
comptar des de la recepció d’aquesta notificació, amb l’advertiment que, en el cas 
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d’interposició d’aquest recurs administratiu, no podreu interposar el recurs contenciós 
administratiu fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació 
presumpta del recurs de reposició.  
 
I, perquè quedi constància, en signarà el duplicat.  

 
(lloc i data) 
 
 
El/La secretari/ària 
(signatura) 
 
 
 
He rebut: 
Sr/Sra. ___________________, en qualitat de ___________________  
DNI ___________________ . 
 

(lloc i data) 
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Tràmit 22: 

Ofici de remissió de l’anunci al BOE, al BOP i als diaris corresponents 
 
 
Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 
 
Destinatari:  

BOE 

BOP _____________ 

Diari ______________ 

 

Assumpte: publicació de l’anunci relatiu a la relació concreta, individualitzada i 
valorada dels béns i drets que s’han d’ocupar amb caràcter d’urgència, afectats pel 
procediment d’expropiació forçosa _________. 

 
Adjunt us remeto l’anunci relatiu a l’assumpte de referència a l’efecte per a la seva 
publicació al [BOE, BOP, Diari]. 
 
 
 
Anunci 
 
Pel Ple municipal, en la sessió de data ___________, ha aprovat la relació concreta, 
individualitzada i valorada dels béns i drets que s’han d’ocupar amb caràcter 
d’urgència, afectats pel procediment d’expropiació forçosa _____________ que es 
transcriu a continuació: 
 
Annex 
 
Relació de béns afectats 
 
 

PARCEL·LA REF. CADASTRAL: Núm. ___________________  

 

Identificació del propietari/ària: Sr./Sra./Societat mercantil _______________ 
amb NIF/CIF ___________________ i domicili a ___________________ .  

 

 



 

51/103 
 

 

Descripció de l’habitatge: 

Situació: ___________________  

Situació urbanística: ___________________  

Superfície construïda/útil: ___________________  

 

Llindars: 

Nord: ___________________  

Sud: ___________________  

Est: ___________________  

Oest: ___________________  

 

Situació jurídica: ___________________ . 

 

Observacions: ___________________ . 

 

 
En compliment del que disposa l’article 52.2 de la Llei de 16 de desembre de 1954, 
sobre expropiació forçosa, es fa públic aquest Acord per al coneixement general. 
 
En compliment de l’article esmentat es fa públic que el dia ___________, a les _____ 
hores es procedirà a l’aixecament de l’acta prèvia a l’ocupació. Per això, s’han de 
presentar en la finca de referència el representant de l’Administració, acompanyat d’un 
tècnic i de l’alcalde o el regidor en qui delegui, que reunits amb els propietaris i altres 
interessats que hi concorrin, aixecaran un acta, en la qual descriuran el bé o dret a 
expropiar i es faran constar totes les manifestacions i dades que aportin els uns i els 
altres que siguin útils per determinar els drets afectats, els seus titulars, el seu valor  i 
els seus perjudicis determinants de la ràpida ocupació, si s’escau. 
 
A aquest acte han d’assistir els afectats personalment o bé representats per persona 
degudament autoritzada per actuar en nom seu, amb els documents acreditatius de la 
seva titularitat. Es poden fer acompanyar, al seu càrrec, dels seus perits i d’un notari, 
si ho estimen oportú. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 56.2 del Reglament de 26 d’abril de 1957, 
els interessats poden formular per escrit davant aquest Ajuntament, fins al dia 
assenyalat per a l’aixecament de les actes prèvies, totes les al·legacions que estimin 
oportunes únicament als efectes d’esmenar els possibles errors que s’hagin pogut 
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produir en la relació dels béns i drets per a la urgent ocupació. 
 
Contra aquest Acord, que posa fi a la via administrativa (art. 52 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local), podran interposar un recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
___________________, dins dels dos mesos següents a la publicació. 
 
 
Sens perjudici de l’anterior, podran interposar-se també el recurs potestatiu de 
reposició regulat en els art. 123 i 124 de la Llei 39/2015, en el termini d’UN MES a 
comptar des de la publicació, amb l’advertiment que, en el cas d’interposició d’aquest 
recurs administratiu, no es pot interposar el recurs contenciós administratiu fins que 
sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de 
reposició.  
 
 
(lloc i data) 
 
 
L’alcalde/essa 
 

(signatura) 
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Tràmit 23: 

Acta prèvia a l’ocupació 
 
 
Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 
 
(lloc, dia i hora)  
 
 
Compareixen: 
 
D’una part, el senyor/la senyora ___________________, alcalde/essa president/a, en 
representació de l’Ajuntament ___________________,  administració expropiant. 
 
D’una altra part, el senyor/la senyora ___________________ amb DNI 
___________________ propietari/ària del bé ___________________ objecte 
___________________, afectat per l’expropiació motivada per l’execució de l’article 15 
de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge 
de les persones en risc d’exclusió residencial. 
 
Davant meu, secretari/ària de l’Ajuntament ___________________, senyor/senyora 
___________________, de la qual cosa dono fe. 
 
Reunits en el lloc i data que s’indiquen, les persones compareixents procedeixen a 
l’aixecament de la present acta, conforme a les formalitats previstes en l’article 52 de 
la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i concordants del seu 
Reglament. 
 

1. Titulars: 
 
Propietari                                Domicili 
 
Representant                           Domicili 
 
Altres drethavents                   Classe de titularitat 
                                                 
                                                Domicili 
 
 

2. Descripció del títol de propietat / altres títols: 
 
 

3. Dades del Registre de la Propietat: 
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4. Dades del cadastre: 

 
 

5. Descripció de l’habitatge: 
 
Llindars: 
 

• Nord 
• Sud 
• Est 
• Oest 

 
Superfície: 
 
Descripció: 

 
 

6. Perjudicis que dimanen de la ràpida ocupació (si s’escau): 
 
 
 

7. Altres manifestacions dels interessats: 
 

• El/la propietari/ària manifesta ___________________. 
 

• Els representants de l’Ajuntament manifesten ___________________. 
 
(Si l’habitatge està ocupat il·legalment, es poden recollir les manifestacions que, si 
s’escau, efectuïn els ocupants. En aquest cas, se’ls farà saber que els criteris 
d’adjudicació de l’habitatge seran els definits per la mesa de valoració de situacions 
d’emergència social i econòmica i que l’ocupació sense títol habilitant no dona 
preferència, segons el que estipula la disposició final quarta de la Llei 4/2016). 
 
Es comunica als interessats que una vegada efectuat el dipòsit i abonada o 
consignada, si escau, la indemnització prèvia per perjudicis, l’Administració ha de 
procedir a la immediata ocupació del bé que es tracti, la qual cosa haurà de fer en el 
termini màxim de quinze dies, tal com disposa l’art. 52.6 de la Llei d’expropiació 
forçosa. 
 
 
I, per deixar-ne constància als efectes oportuns, estenc aquesta acta per quadruplicat, 
en el lloc i la data consignats.  
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L’alcalde/essa / El/La regidor/a 
(signatura) 
 
 
El/La propietari/ària 
(signatura)  
 
El/La pèrit de l’Administració 
(signatura) 
 
 
En dono fe. 
El/La secretari/ària 
(signatura) 
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Tràmit 24: 

Informes dels serveis tècnics municipals 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

En compliment del que disposa l’article 57.2 del Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, i, en relació amb l’expedient 
__________, relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal de l’habitatge 
__________, en execució de l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de 
mesures de protecció del dret a l’habitatge de persones en risc d’exclusió residencial, 
emeto el següents 

 

Informes 

 

1. Valoració del dipòsit previ a l’ocupació 
 

Que, d’acord amb el que disposa l’article 52.4 de la Llei de 16 de desembre de 
1954, sobre expropiació forçosa, i a la vista de l’acta prèvia a l’ocupació i dels 
documents aportats, estimo que el bé, les característiques de les quals són les 
següents:  

• ___________ 
• ___________ 
• ___________, 

 

pot ser taxat en __________ euros. 

(El tècnic/a tindrà en compte els criteris de lloguer social establerts per l’article 5.7 
de la Llei 24/2015. Alternativament, tindrà en compte els criteris de valoració del 
RD 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de 
la Llei del sòl i els criteris de valoració de la indemnització per ocupació temporal 
que preveu la LEF i el REF. En tot cas, haurà de deduir el cost d’adequació de 
l’habitatge que haurà de dur a terme l’Administració segons el que estableix l’article 
15.6 de la Llei 4/2016). 

 

2. Valoració perjudicis per ràpida ocupació (si s’escau). 

 

Que, d’acord amb el que disposa l’article 52.5 de la Llei de 16 de desembre de 
1954, sobre expropiació forçosa, a la vista de l’acta prèvia a l’ocupació i dels 
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documents aportats, estimo que la xifra d’indemnització pels perjudicis derivats de 
la ràpida ocupació pot ser taxada en __________ euros, tenint en compte 
________. 

 

 

(lloc i data) 
 
 
El/La tècnic/a municipal 
 

(signatura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58/103 
 

Tràmit 25: 

Resolució de l’Alcaldia 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Vista l’acta prèvia a l’ocupació __________, de data ______________. 
 
 
Vistos els documents que consten en aquest expedient ________________. 
 
 
Vist l’informe del tècnic municipal en el qual taxava la finca en _____________ euros i 
la indemnització pels perjudicis derivats de la ràpida ocupació en _______________ 
euros. 
 
 
D’acord amb el que disposa la Llei d’expropiació forçosa i el Reglament que la 
desplega sobre l’expropiació pel procediment d’urgència, 
 
 

Per tot l’exposat anteriorment, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 

Primer. Formular el full de dipòsit, prèviament a l’ocupació, a la vista del preu formulat 
pels serveis tècnics municipals, i fixar el preu fonamentat en _______ euros. 

 

Segon. Fixar la indemnització pels perjudicis derivats de la ràpida ocupació, a la vista 
del preu formulat pels serveis tècnics municipals, i fixar el preu fonamentat en 
____________ euros. 

 

Tercer. Consignar a la Caixa General de Dipòsits l’import de _____________ en 
concepte de “Consignació del dipòsit previ a l’ocupació de l’habitatge objecte de 
l’expedient expropiatori __________”, llevat que l’expropiat/ada opti per percebre 
aquesta quantitat renunciant als interessos legals que estableix l’article 52.4 de la Llei 
d’expropiació forçosa, sempre que la seva propietat no sigui objecte de litigi. 

 

Quart. (Si s’escau) Abonar o consignar (en cas que l’expropiat rebutgi el pagament) a 
la Caixa General de Dipòsits l’import de _____________ en concepte d’indemnització 
per urgent ocupació. 
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Cinquè. Lliurar a l’expropiat/ada una còpia de cada full d’apreuament amb l’import del 
dipòsit i de la indemnització respectivament i comunicar-li que una vegada efectuat el 
dipòsit i abonada o consignada, si escau, la indemnització prèvia per perjudicis, 
l’Administració procedirà a la immediata ocupació del bé que es tracti, la qual cosa 
haurà de fer en el termini màxim de quinze dies, tal com disposa l’article 52.6 de la Llei 
d’expropiació forçosa. 

 

Sisè. Procedir a la immediata ocupació de l’habitatge _________, en el termini màxim 
de quinze dies, un cop efectuat el dipòsit i abonada o consignada, si escau, la prèvia 
indemnització per perjudicis. 

 
No obstant això, la corporació resoldrà el que estimi procedent. 
 
(lloc i data) 
 
L’alcalde/essa 
 

(signatura) 
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Tràmit 26: 
 
Comunicació a l’expropiat/ada 
 
 
Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 
 
Sr./Sra. ___________________  
 
Us comunico que, en la vostra condició de propietari/ària de _______________, en 
compliment del que preveu l’article 58.2 del Decret, de 26 d’aril de 1957, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, us adjunto una còpia del full de 
dipòsit previ a l’ocupació i de la quantia de la indemnització pels perjudicis derivats de 
la ràpida ocupació. 
 
 
Aquesta determinació no és impugnable, per la qual cosa no és procedent cap recurs 
en contra seva [per la qual cosa no s’hi pot interposar cap recurs], sens perjudici que 
pugueu fer les al·legacions que considereu pertinents sobre l’existència d’errors 
materials en la determinació del dipòsit o la inadequada apreciació de les 
indemnitzacions procedents. En qualsevol cas, el Jurat d’Expropiació de Catalunya pot 
reconsiderar els imports en el moment de la determinació del preu just, en cas de 
disconformitat. 
 
La quantitat determinada es consignarà a la Caixa General de Dipòsits, tret que 
preferiu percebre-la renunciant als interessos legals que s’estableixen a l’article 52.4 
de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa  de 1954, sobre 
l’expropiació forçosa, sempre que no hi hagi litigi sobre la seva titularitat. Si per 
qualsevol causa la quantitat percebuda resulta més alta que la que es fixa 
definitivament com a preu just, haureu de reintegrar l’excés, que se us podrà exigir per 
via de constrenyiment a través de l’autoritat competent. 

 

Per agilitzar el pagament de la indemnització pels perjudicis derivats de la ràpida 
ocupació que se us deuen, llegiu les instruccions i empleneu l’imprès adjunt (sol·licitud 
de pagament per transferència), i remeteu-lo juntament amb la documentació 
requerida per/a través de ______________ a l’adreça  _____________, en cas 
contrari es consignarà la quantitat determinada a la Caixa General de Dipòsits. 
 

Una vegada efectuat el dipòsit i abonada o consignada, si escau, la prèvia 
indemnització per perjudicis, l’Administració procedirà a la immediata ocupació del bé 
que es tracti, la qual cosa haurà de fer en el termini màxim de quinze dies, sense que 
sigui admissible al posseïdor entaular interdictes de retenir i recobrar, tal com disposa 
l’article 52.6 de la Llei d’expropiació forçosa. 
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(lloc i data) 
 
L’alcalde/essa 
 

(signatura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

62/103 
 

Tràmit 27 (si s’escau): 

Consignació a la Caixa General de Dipòsits 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Caixa: 

CAIXA GENERAL DE DIPÒSITS 

Núm. de document: ________ 

Resguard del dipòsit: _____________ 

 

RESGUARD DEL DIPÒSIT 

 

• Nom i cognoms o raó social del propietari/ària del dipòsit: Ajuntament de 
_______________. 

• NIF: _____________. 
• Adreça, municipi i codi postal: ______________. 
• Nom i cognoms o raó social del finançador: Ajuntament de ____________. 
• Descripció de l’objecte de la garantia: Consignació/consignacions _______ 

de l’expedient expropiatori ____________ per un import de ____________ 
euros, total consignat a nom de _____________. 

• Import en lletres (EUR): _______________. 
• Import en xifres (EUR): _______________. 

 

 

(lloc i data) 
 
 
Caixa General de Dipòsits 
 

(signatura i segell) 
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Tràmit 28: 

Acta d’ocupació 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Assumpte: expedient d’expropiació forçosa per la urgent ocupació de la finca 
_________ afectada en aplicació de l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial. 

 

(lloc, hora i data) 

 

Compareixen, d’una part l’alcalde/essa, senyor/a ______________, en representació 
de l’Ajuntament, assistit pel secretari/ària, senyor/a ______________, que dona fe de 
l’acte, i d’una altra part, el/la propietari/ària de la finca, senyor/a ________________, la 
descripció de la qual s’insereix a continuació i que resulta afectada per l’expropiació. 

 

Expedient: _________. 

Declaració d’urgència: article 15.4 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de 
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial. 

Finca núm.: ___________. 

Municipi: ___________. 

 

Dades de la finca que s’expropia: _____________ 

 

REUNITS els sotasignants, en el lloc i la data assenyalats, manifesten: 

 

Primer. Que, un cop complerts els tràmits que estableixen els articles 52.4 i 52.5 de la 
Llei d’expropiació forçosa, i d’acord amb l’article 58.1 del seu Reglament, es procedeix 
al pagament/consignació dels conceptes següents: 

 

• Dipòsit previ a l’ocupació: ___________ euros. 
o Es percep per l’interessat 
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o Es consigna a la Caixa General de Dipòsits 
 

• Perjudicis per la ràpida ocupació: ____________ euros. 
o Es percep per l’interessat 
o Es consigna a la Caixa General de Dipòsits 

 
• Indemnització calculada amb anticipació per ocupació temporal: 

__________ euros. 
o Es percep per l’interessat 
o Es consigna a la Caixa General de Dipòsits 

 

Segon. Que procedeixen a l’aixecament de l’acta d’ocupació de la finca, conforme a 
les formalitats de l’article 52.6 de l’esmentada Llei i concordants del seu Reglament. 

 

Tercer. Que les dades registrals, llindars, descripció, característiques, naturalesa i 
superfície de la finca que s’ocupa són els ressenyats a l’acta prèvia a l’ocupació i/o 
documents que consten en l’expedient, que es va aixecar en data ________. 

 

Quart. Que els reunits realitzen les manifestacions següents: 

1. ____________. 
2. ____________. 

(Si l’habitatge està ocupat il·legalment, es poden recollir les manifestacions que, si 
s’escau, efectuïn els ocupants. En aquest cas, se’ls farà saber que els criteris 
d’adjudicació de l’habitatge seran els definits per la mesa de valoració de situacions 
d’emergència social i econòmica i que l’ocupació sense títol habilitant no dona 
preferència, segons el que estipula la disposició final quarta de la Llei 4/2016). 
 

Cinquè. En cas que es consigni l’import del dipòsit previ a l’ocupació i/o els perjudicis 
per la ràpida ocupació, la data d’ocupació, als efectes de l’expedient administratiu, 
s’entén referida a la del dia següent de la data de consignació. 

 

I, perquè així consti, estenc aquesta acta, per (duplicat/triplicat...), que un cop llegida 
pels compareixents, la subscriuen. 

 

L’alcalde/essa       El/La propietari/ària 
(signatura)        (signatura) 
 
El/La secretari/a 
(signatura) 
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Tràmit 29: 
 
Ofici de remissió al Registre de la Propietat 
 
Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 
 
Assumpte: remissió de l’acta d’ocupació del bé 
 
Destinatari: Registre de la Propietat de _________ 
 
 
 
Vist l’expedient d’expropiació tramitat per a l’ocupació de l’habitatge 
___________________ en el qual consta la declaració de la urgent necessitat 
d’ocupació. 
 
 
Es remeten adjunts a aquest document, l’acta prèvia d’ocupació i el resguard de 
dipòsit provisional, i se sol·licita que es realitzi en el Registre de la Propietat l’anotació 
preventiva sobre l’habitatge ________ que pugui correspondre per raó del referit 
expedient d’expropiació forçosa per via d’urgència, en virtut de l’article 60.3 del 
Reglament de la Llei d’expropiació forçosa. 
 
 
 
(lloc i data) 
 
 
L’alcalde/essa 
 

(signatura) 

(nom i cognoms) 
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2.3 Determinació del preu just  

 

2.3.1 Determinació del preu just per mutu acord 

 

Tràmit 30: 

Providència de l’Alcaldia 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Vist l’expedient núm. _________________ d’expropiació urgent en la modalitat 
d’expropiació temporal d’habitatge buit per un termini de ____________ (entre 4 i 10 
anys) tramitat a l’empara de l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de 
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió social 

 

Vist que l’acta d’ocupació va formalitzar-se en data ___________, i a l’efecte de 
tramitar el corresponent per a la determinació del preu just,  

 

Disposo: 

 

Que el/la secretari/ària emeti l’informe sobre la legislació aplicable i els tràmits que 
s’han de seguir per al procediment de taxació individual.  

 

(lloc i data) 

 

L’alcalde/essa 

(signatura) 
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Tràmit 31:  

Informe de la Secretaria 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

D’acord amb el que ha estat ordenat per l’Alcaldia mitjançant la providència de data 
__________, i en compliment del que estableix l’article 3.a) del Reial decret 
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,  

 

Informe 

 

Primer. Una vegada efectuada la ocupació de l’habitatge per expropiació urgent, s’ha 
de determinar el seu preu just, i obrir la corresponent peça separada on ha de figurar 
un extracte de les actuacions dutes a terme i constar una descripció exacta de 
l’habitatge objecte de l’expedient, descripció que ha de coincidir amb la que consta en 
l’acta d’ocupació. 

 

Segon. La legislació aplicable és la següent:  

• La Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret de 
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial  

• La Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa  (LEF) 
• El Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’expropiació forçosa (REF) 
• El Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana. 
• El Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

de valoracions de la Llei de sòl. 

 

Tercer. El procediment que s’ha de seguir, un cop oberta la peça separada 
expressada a l’apartat primer d’aquest informe, és el següent:  

a. L’ajuntament requerirà al propietari perquè fixi el preu just per mutu acord, bé 
proposant un valor estimat per l’expropiació temporal de la seva finca o 
manifestant la seva conformitat amb la valoració que consta en l’expedient que 
s’ha fixat atenent als criteris de lloguer social establerts per l’article 5.7 de la 
Llei 24/2015. 
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b. Una vegada presentada l’estimació o valoració pel propietari, es redactarà 
informe pels serveis tècnics municipals perquè considerin si el preu proposat 
pel propietari és adequat o no.  

 

c. Que s’emeti informe de la Intervenció per comprovar l’existència de crèdit 
suficient als pressupostos de l’ajuntament.  

 

d. El Ple resoldrà sobre l’aprovació o rebuig del preu proposat pel propietari/ària.  
 

e. En el cas que el Ple accepti el preu proposat pel propietari/ària, o el 
propietari/ària manifesti la seva conformitat amb la valoració que consta en 
l’expedient, es donarà per conclòs l’expedient i es durà a terme el pagament. 

 

(lloc i data) 

 

 

El/La secretari/ària  

(signatura) 
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Tràmit 32: 

Resolució de l’Alcaldia 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Tenint en compte que es tramita la peça separada per a la determinació del preu just 
en l’expedient d’expropiació temporal de l’habitatge situat a _______, carrer 
__________, propietat de ____________. 

 

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de 
conformitat amb el que estableix l’article 24 de la LEF,  

 

Resolc: 

 

Primer. Requerir a l’interessat/ada perquè en el termini de _________ dies [quinze 
dies] manifesti la seva conformitat amb la valoració establerta en l’expedient, o proposi 
un preu en el qual estimi l’expropiació temporal de l’habitatge objecte de l’expedient.  

 

Segon. En el cas de proposar un preu, que els serveis tècnics municipals emetin un 
informe.  

 

Tercer. Que s’emeti l’informe de la Intervenció per comprovar l’existència de crèdit 
suficient als pressupostos de l’Ajuntament.  

 

Quart. Que es doni trasllat de l’expedient al Ple per a la seva resolució, amb el 
dictamen previ de la Comissió.  

(lloc i data) 

Així ho mano i ho signo.     En dono fe. 

L’alcalde/essa       El/La secretari/ària 

(signatura)       (signatura) 
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Tràmit 33: 

Requeriment als interessats 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

_______________________________  

[Nom i adreça de l’interessat/ada]  

 

En aquest Ajuntament es tramita la peça separada per a la determinació del preu just 
corresponent a l’expropiació temporal de l’habitatge situat a __________.  

 

D’acord amb el que preveu l’article 24 de la Llei sobre expropiació forçosa, s’obre un 
període de quinze dies, dins del qual se’l requereix perquè manifesti la seva 
conformitat expressa amb la valoració establerta en l’expedient, que ascendeix a la 
quantitat de _____________ €, o proposi un preu en el qual estimi el preu 
d’expropiació temporal de l’esmentat habitatge, per determinar el preu de mutu acord.  

 

(lloc i data) 

 

 

L’alcalde/essa  

(signatura) 
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Tràmit 34: 

Diligència d’entrada de l’escrit del titular 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Per fer constar que, amb data __________, s’ha rebut de __________ [el 
propietari/ària] _______________ [manifestació de conformitat amb la valoració que 
consta en l’expedient/o disconformitat amb el preu presenta una proposta de valoració 
de _______________ €/o transcorregut el termini no presenta], en relació amb 
l’expedient núm. __/___.  

 

 

(lloc i data) 

 

El/La secretari/ària  

(signatura) 
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Tràmit 35: 

Informe dels serveis tècnics municipals (si escau) 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

En compliment de la Resolució de l’Alcaldia de l’Ajuntament de _______________, de 
data __________, i a la vista de la valoració proposada per _______________ 
[propietari/ària], emeto el següent  

 

Informe 

 

Primer. La descripció de l’habitatge és la següent:  

_________________________.  

 

Segon. La valoració [s’ajusta/no s’ajusta] als criteris de lloguer social establerts per 
l’article 5.7 de la Llei 24/2015. 

Alternativament, es comprova si la valoració [s’ajusta/no s’ajusta] als criteris de 
valoració del Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament 
de valoracions de la Llei de sòl i als criteris de valoració de la indemnització per 
ocupació temporal que preveu la LEF i el REF. Així mateix, s’ha de comprovar si en la 
determinació de l’import s’ha deduït el cost d’adequació de l’habitatge dut a terme per  
l’Administració segons el que estableix l’article 15.6 de la Llei 4/2016, del 23 de 
desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial. 

(... inclogueu aquí les consideracions tècniques necessàries) 

 

Tercer. El valor fixat per l’expropiació temporal per un termini de ____ anys de  
l’habitatge objecte d’aquest expedient és de _____________ € i es considera 
[acceptable/no acceptable] la proposta presentada pel seu titular. 

 

(lloc i data) 

El/La tècnic/a municipal  

(signatura) 
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Tràmit 36: 

Informe de la Intervenció 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

En compliment de la Resolució de l’Alcaldia de data ___________, i de conformitat 
amb l’article 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’emet el següent  

 

Informe 

 

Primer. L’expropiació pretesa està prevista al pressupost municipal vigent.  

 

Segon. Es disposa de crèdit suficient per a l’adquisició i el pagament de la finca a la 
qual es refereix, en la partida ______________ del pressupost de despeses, en relació 
amb l’expedient d’expropiació temporal d’habitatges buits per causa d’interès social  

 

Per tot l’exposat, cal concloure que, en relació amb l’actuació que es pretén dur a 
terme, s’informa favorablement. No obstant això, el Ple acordarà el que consideri 
pertinent.  

 

(lloc i data) 

 

L’/La interventor/a  

(signatura) 
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Tràmit 37:  

Dictamen de la Comissió Informativa 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

 

Vista la peça separada per a la determinació del preu just per mutu acord de 
l’habitatge situat al carrer _______, núm. ________.  

 

[Vista la manifestació de _____________ (propietari/ària) en la qual donava la seva 
conformitat a la valoració que consta en l’expedient].  

 

[Vista la proposta de valoració del propietari xifrada en ______________ €].  

 

[Vist l’informe del/de la tècnic/a municipal en el qual valorava la [finca/parcel·la] en 
___________ €]  

 

Dictamen 

 

Primer. Donar per rebuda la manifestació de conformitat de ________________ 
[propietari/ària], en la qual va acceptar la quantitat fixada com a preu just de la seva 
[finca/parcel·la] en l’expedient de l’Acord de necessitat d’ocupació.  

 

Segon. Donar per conclòs l’expedient i procedir al pagament. 

 

O bé  

 

Primer. Aprovar la proposició de valoració formulada per ______________ 
[propietari/ària] [de la finca].  

 

Segon. Donar per conclòs l’expedient i procedir al pagament.  
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O bé  

 

[Primer. No aprovar la proposició de valoració i tramitar la peça separada per a la 
valoració del preu just].  

 

O bé 

 

[Primer. Havent transcorregut el termini de quinze dies que determina l’article 24 de la 
Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, sense cap manifestació 
del titular, es tramitarà com a peça separada la fixació del preu just].  

 

 

En qualsevol cas, cal notificar-ho personalment a l’interessat/ada.  

 

 

(lloc i data) 

 

 

El/La president/a de la Comissió  

(signatura) 
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Tràmit 38: 

Acord del Ple de l’aprovació definitiva 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

 

(nom i cognoms), secretari/ària de l’Ajuntament de ______________,  

 

 

Certifico: 

 

Que en la sessió [ordinària/extraordinària] del Ple celebrada en data ____________, 
es va adoptar, entre d’altres, l’Acord amb el contingut literal següent:  

 

“ _____________________________ “ (veg. el Tràmit 37) 
 

 

I, per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l’expedient corresponent, per ordre 
de l’alcalde/essa i amb el seu vistiplau, amb l’excepció prevista en l’article 206 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest 
certificat.  

(lloc i data) 

 

Vist i plau 

L’alcalde/essa                                                             El/La secretari/ària  

(signatura)                                                            (signatura) 
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Tràmit 39: 

Diligència 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Per fer constar que el Ple d’aquest Ajuntament, reunit en la sessió 
[ordinària/extraordinària] de data ______________, va adoptar per majoria ______ el 
següent Acord:  

 

“ _____________________________ “ (veg. el Tràmit 38) 
 

 

En dono fe.  

 

 

(lloc i data) 

El/La secretari/ària 

(signatura) 
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Tràmit 40: 

Comunicació i citació al titular 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Sr./Sra. _______________________________  

[Nom i domicili de l’interessat/ada]  

 

 

El Ple d’aquesta corporació, en la sessió [ordinària/extraordinària] celebrada el dia 
____ de __________ de 20__, ha adoptat per [majoria/unanimitat] l’Acord pel qual 
[s’accepta la seva valoració/es dona per rebuda la seva conformitat] i, en virtut d’això, 
se us cita perquè el dia ____________, a les ______ hores, us personeu a les 
dependències municipals per formalitzar el pagament. 

 

(lloc i data) 

 

 

L’alcalde/essa 

(signatura) 
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Tràmit 41: 

Notificació al titular 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

El Ple d’aquesta corporació, per l’Acord del dia ___ de _________ de 20__, ha resolt 
el següent:  

 

“__________” (Transcriviu íntegrament el contingut de l’Acord). 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
alternativament o un recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà a la recepció d’aquesta notificació, davant d’aquest Ajuntament o 
recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
_______________, dins dels dos mesos a comptar des l’endemà de la recepció de la 
present notificació. Si opteu per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podeu 
interposar un recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament 
o s’hagi desestimat per silenci, sens perjudici que pugueu interposar qualsevol altre 
recurs que considereu pertinent.  

 

(lloc i data) 

 

El/La secretari/ària  

(signatura) 
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Tràmit 42: 

Acta de pagament  

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

 

(lloc, dia i hora) 

 

Compareixen, d’una part, l’alcalde/essa, senyor/a _____________, en representació 
de l’Ajuntament, assistit pel/per la secretari/ària, senyor/a _____________, que dona 
fe de l’acte, i d’una altra part, el senyor/a ______________, titular de l’habitatge situat 
al carrer _______, núm. ______________, pis______________, la descripció del qual 
s’insereix a continuació, expropiat temporalment per raó d’interès social 

 

 

Primer. Dades de la finca expropiada: 

 

[Finca] situada a _____________, núm. _____, de _________ m² de superfície, de 
forma ____________, que limita al nord _______________, sud ___________, est 
__________ i oest _________________.  

 

Altres dades de la [finca]: _______________________________.  

 

Segon. El pagament del preu just assenyalat de mutu acord, ascendeix a 
____________ euros, els interessos ascendeixen a ____________ euros [interessos 
legals calculats a partir del dia següent a l’aixecament de l’acta d’ocupació] 

 

La quantitat total que s’ha de pagar ascendeix a ____________ euros, que es satisfan 
de la forma següent [taló nominatiu/transferència bancària] que l’afectat/ada manifesta 
haver rebut el dia ____________.  

 

O bé 

 

La quantitat total que s’ha de pagar ascendeix a ____________ euros, que es satisfarà 
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fraccionadament, en períodes mensuals, mitjançant el pagament de l’import de 
_______________ € en el compte bancari _____________, que deixa assenyalat 
l’expropiat. 

 

Tercer. L’expropiació temporal s’ha acordat per un termini de ______________ (entre 
4 i 10 anys) segons l’acord del Ple de __________________ i l’ocupació efectiva de 
l’habitatge es va produir en data_____________________, raó per la qual el termini 
d’expropiació temporal finalitza en data____________________.  

Amb un preavís mínim de tres mesos a la data de finalització del termini d’expropiació, 
l’ajuntament  ho farà saber a_________________ (titular), per tal de dur a terme el 
retorn material de l’habitatge o acordar la cessió convencional per un nou termini si 
subsisteix la causa d’interès social que preveu l’article 15 de la Llei 4/2016.  

 

Quart. De la present acta de pagament es donarà trasllat al Registre de la Propietat 
per a la inscripció que procedeixi, d’acord amb el que disposa l’article 60.3 del REF 
(veg. el Tràmit 59). 

 

Un cop finalitzat l’acte, redacto aquesta acta i atès que és conforme la subscriuen els 
presents: el/la senyor/a ________________________, l’alcalde/essa de l’Ajuntament 
de l’Ajuntament de ______________, senyor/a _______________________, el/la 
secretari/ària de l’Ajuntament de ______________, senyor/a 
________________________ i el/la senyora/a ______________________.  

 

 

(lloc i data) 

 

 

L’alcalde/essa                         El/La secretari/ària                             L’expropiat/ada  

 

(signatura)                 (signatura)                       (signatura) 
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2.3.2 Determinació del preu just sense avinença 

 

Tràmit 43:  

Providència de l’Alcaldia 
 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

S’ha intentat fixar el preu just per mutu acord i no ha estat possible, ja que el/la 
propietari/ària [va deixar transcórrer el termini de quinze dies que determina l’article 24 
de la Llei sobre expropiació forçosa / o bé va manifestar la seva disconformitat amb la 
valoració que apareix en l’expedient/o bé perquè un cop requerit el/la propietari/ària 
perquè proposés una estimació de la valoració de la seva finca, l’Ajuntament va la 
rebutjar per considerar-la excessiva],  

 

 

Disposo 

Que el/la secretari/ària emeti l’informe sobre la legislació aplicable i els tràmits que 
s’han de seguir per determinar el preu just corresponent a l’expropiació temporal, pel 
termini de ______ anys, de l’habitatge situat al carrer______________, núm. 
______________, pis ____________. 

 

(lloc i data) 

 

L’alcalde/essa 

 

(signatura) 
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Tràmit 44: 

Informe de la Secretaria 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

 

D’acord amb el que ha ordenat l’Alcaldia mitjançant la providència de data 
__________ i en compliment del que estableix l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, 
de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent  

 

Informe 

Primer. Si en el termini de quinze dies no s’arribés a l’acord de convenir l’adquisició 
dels béns o drets objecte d’expropiació per mutu acord, la fixació del preu just es 
tramitarà com a peça separada, encapçalada per la descripció exacta del bé concret 
objecte d’expropiació.  

 

Segon. La legislació aplicable és la següent:  

• La Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret de 
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.  

• La Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa (LEF). 
• El Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’expropiació forçosa (REF). 
• El Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. 
• El Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

de valoracions de la Llei de sòl. 
•  

Tercer. El procediment que s’ha de seguir, un cop oberta la peça separada 
expressada en l’apartat primer d’aquest informe, és el següent:  

A. L’Administració, en virtut del que disposa l’article 29 de la LEF, requerirà als 
propietaris perquè, en termini de vint dies, a comptar des del següent al de la 
notificació, presentin el full d’apreuament, i puguin formular totes les al·legacions que 
estimin pertinents. D’acord amb el que disposa l’article 36 de la LEF es farà saber a 
l’interessat/ada que la data de valoració és la d’obertura de l’expedient d’apreuament. 
en aquest cas la data de resolució de l’Alcaldia de____________ (tràmit núm. 4) 
mitjançant la qual es va donar trasllat a l’expropiat per establir el preu just per 
avinença. 
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[La valoració haurà de ser forçosament motivada i podrà estar avalada per la signatura 
d’un perit].  

 

B. Un cop presentat el full d’apreuament, els serveis tècnics i la Intervenció emetran 
l’informe i es remetrà al Ple, que haurà d’acceptar o rebutjar la valoració en el termini 
de vint dies. En el cas d’acceptar-la, s’entendrà definitivament fixat el preu just, en el 
cas de rebutjar-la, l’Ajuntament estendrà el full d’apreuament municipal tècnicament 
fonamentat, que es notificarà al propietari/ària, el qual, dins dels deu dies següents, la 
podrà acceptar o rebutjar fent les al·legacions oportunes.  

 

C. Si el propietari/ària rebutja el preu fundat ofert per l’Ajuntament, es remetrà 
l’expedient d’apreuament al Jurat d’Expropiació de Catalunya. 

  

D. El Jurat d’Expropiació de Catalunya, a la vista dels fulls d’apreuament formulades 
pel propietari/ària i per l’Administració, decidirà executòriament sobre el preu just que 
correspongui als béns o drets objecte de l’expropiació. La resolució del Jurat (que és 
definitiu i posa fi a la via administrativa) es notificarà a l’Administració i al propietari/ària 
en virtut de l’article 35.2 de la LEF.  

 

 

(lloc i data) 

 

El/La secretari/ària  

(signatura) 
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Tràmit 45: 

Resolució de l’Alcaldia 
 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

S’ha intentat la possibilitat de fixar el preu just per avinença i no ha estat possible, ja 
que el propietari/ària (va deixar transcórrer el termini de quinze dies que determina 
l’article 24 de la Llei sobre expropiació forçosa (LEF)/o bé va manifestar la seva 
disconformitat amb la valoració que apareix en l’expedient/o bé perquè un cop requerit 
el propietari/ària per proposar una estimació de la valoració de la seva finca, el Ple la 
va rebutjar per considerar-la excessiva). 

 

Vist l’informe de la Secretaria, i de conformitat amb l’establert en els articles 24 i 
següents de la LEF, i 27 i següents del REF,  

 

Resolc 

 

Primer. Tramitar, com a peça separada encapçalada per la descripció exacta de 
l’habitatge objecte de l’expedient, la fixació del preu just en virtut de l’article 25 de la 
LEF. 

 

Segon. Requerir als propietaris perquè, en termini de vint dies, a comptar des de 
l’endemà al de la notificació, presentin el full d’apreuament, en la qual es concreti el 
valor en què estimin l’objecte que s’expropia, i puguin adduir totes les al·legacions que 
estimin pertinents. 

 

Tercer. Que la data legal d’iniciació de l’expedient de preu just, a la qual haurà de 
referir-se la valoració, és _______________. 

 

Quart. Que els serveis tècnics municipals emetin l’informe sobre el full d’apreuament. 

 

Cinquè. Que s’emeti l’informe de la Intervenció per conèixer l’existència de crèdit 
suficient als pressupostos de l’Ajuntament. 

 

Sisè. Que es doni trasllat de l’expedient al Ple per a la seva resolució, amb el dictamen 
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previ de la Comissió. 

 

(lloc i data) 

 

Així ho mano i ho signo.     En dono fe. 

L’alcalde/essa       El/La secretari/ària 

(signatura)       (signatura) 

 

 

Davant meu, 

 

El/La secretari/ària                                                        L’alcalde/essa 

(signatura)                                                                       (signatura) 
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Tràmit 46: 

Requeriment als interessats 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

 

Sr./Sra. _______________________________  

[Nom i adreça de l’interessat/ada]  

 

 

Us comuniquem que, com a propietari/ària de l’habitatge situat al carrer _______, núm. 
________, pis ______, en compliment del que preveu l’article 29 de la Llei sobre 
expropiació forçosa (LEF), s’obre el període de vint dies perquè presenteu el full 
d’apreuament en el qual concreteu el valor en què estimeu l’habitatge que s’expropia 
temporalment, pel termini de ______ anys,  i adduir totes les al·legacions que estimeu 
pertinents.  

 

Al mateix temps us comuniquem que la data legal d’iniciació de l’expedient de preu just 
a la qual s’ha de referir la valoració és _______________________.  

 

La qual cosa us comunico a tots els efectes i us adverteixo que es tracta d’un acte de 
tràmit contra el qual no podeu interposar cap recurs. 

 

 

(lloc i data) 

 

El/La secretari/ària  

(signatura) 
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Tràmit 47: 

Diligència d’entrada 
 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

 

Per fer constar que, amb data ___________, s’ha rebut de ______________ [el 
propietari/ària] el full d’apreuament en el qual s’estima el valor de l’expropiació 
temporal de l’habitatge en __________ €. 

 

 

(lloc i data) 

 

El/La secretari/ària 

(signatura) 
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Tràmit 48: 

Informe dels serveis tècnics municipals 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

En compliment de la Resolució d’Alcaldia de l’Ajuntament de ___________, de data 
_________, en l’expedient de referència, i a la vista del full d’apreuament formulat per 
_______________ [propietari/ària], emeto el següent  

 

Informe 

 

Primer. La descripció de la [finca/parcel·la] és la següent: ______________________.  

 

Segon. La valoració s’ha de realitzar conforme al que estableix el Reial decret 
1492/2011, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl i els articles 
108 i següents de la LEF i 125 i següents del REF pel que fa a la indemnització en 
supòsits d’ocupació temporal. Així mateix, en la determinació de l’import s’ha de deduir 
el cost d’adequació de l’habitatge dut a terme per l’administració segons el que 
estableix l’article 15.6 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció 
del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. 

De l’aplicació dels criteris legals expressats, resulta un valor de __________ €. 

 

Tercer. Examinat el full d’apreuament formulat en data __________ pel propietari/ària 
per un import de ______________€, es considera aquesta quantitat com 
______________________ [acceptable/no acceptable].  

 

(lloc i data) 

 

 

El/La tècnic/a municipal  

(signatura) 
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Tràmit 49: 

Informe de la Intervenció 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

En compliment de la Resolució de l’Alcaldia de data _________, i de conformitat amb 
l’article 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’emet el següent  

 

Informe 

 

Primer. L’expropiació pretesa està prevista al pressupost municipal vigent.  

 

Segon. Es disposa de crèdit suficient per a l’adquisició i el pagament de la parcel·la a 
la qual es refereix, en la partida ______________ del pressupost de despeses, en 
relació amb l’expedient d’expropiació de referència. 

 

 

Per tot l’exposat, es conclou que en relació amb l’actuació que es pretén dur a terme, 
s’informa favorablement. No obstant això, el Ple acordarà el que consideri pertinent.  

 

(lloc i data) 

 

 

L’/La interventor/a,  

(signatura) 
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Tràmit 50: 

Dictamen de la Comissió Informativa 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Atesa la necessitat de tramitació individualitzada d’aquest expedient de fixació de preu 
just per a l’expropiació temporal per causa d’interès social de l’habitatge situat al carrer 
__________, núm. ___________, pis _________, propietat de ___________.  

 

Vist el full d’apreuament formulat pel propietari en el qual valora l’expropiació temporal 
de l’habitatge en ______________ €.  

 

Vist l’informe del/de la tècnic/a municipal en el qual valorava l’esmentada expropiació 
temporal en ______________ €.  

 

Aquesta Comissió per [unanimitat/majoria] proposa al Ple municipal l’adopció del 
següent  

 

Acord 

 

Primer. Rebutjar el full d’apreuament formulat pel/per la propietari/ària en data 
_____________, en la qual establia el preu de l’expropiació temporal de l’habitatge 
situat al carrer ______________, núm. ___, pis ___ en _____________ €, perquè 
considera excessiva aquesta quantitat.  

 

Segon. Formular el full d’apreuament municipal, a la vista de la valoració realitzada 
pels serveis tècnics municipals, i fixar el preu en _____________ €.  

 

Tercer. Notificar-ho als interessats perquè en el termini de deu dies acceptin la 
valoració municipal o la rebutgin. En aquest últim cas, passeu l’expedient de preu just 
al Jurat d’Expropiació de Catalunya. En cas que sigui acceptada, procediu a la 
formalització de l’acta pagament.  

 

O bé  
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Primer. Acceptar el full d’apreuament formulat pel/per la propietari/ària en data 
_____________, en el qual s’establia el preu de l’expropiació temporal en 
____________.  

 

Segon. Donar per conclòs l’expedient i procedir a la formalització de l’acta de 
pagament. 

 

 

(lloc i data) 

 

 

El/La president/a de la Comissió 

(signatura) 
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Tràmit 51: 

Acord del Ple: full d’apreuament municipal 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

(nom i cognoms), secretari/ària de l’Ajuntament de ______________,  

 

 

Certifico: 

 

Que en la sessió [ordinària/extraordinària] del Ple celebrada en data ____________, 
es va adoptar, entre d’altres, l’Acord amb el contingut literal següent:  

 

“Atesa la necessitat de tramitació individualitzada del present expedient de 
fixació de preu just per a l’expropiació temporal per causa d’interès social de 
l’habitatge situat al carrer _______, núm. _______, pis _____, propietat de 
___________.  

 

Vist el full d’apreuament formulat pel/per la propietari/ària en el qual valora 
l’expropiació temporal de l’habitatge en ___________ €.  

 

Vist l’informe del/de la tècnic/a municipal en el qual valorava l’esmentada 
expropiació temporal en __________ €.  

 

Aquesta Comissió per [unanimitat/majoria] proposa al Ple municipal l’adopció 
del següent  

 

Acord 

 

Primer. Rebutjar el full d’apreuament formulat pel/per la propietari/ària en data 
______________, en el qual establia el preu de l’expropiació temporal de 
l’habitatge situat al carrer ______, núm. ______, pis ______ en __________ €, 
per considerar excessiva aquesta quantitat.  
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Segon. Formular el full d’apreuament municipal, a la vista de la valoració 
realitzada pels serveis tècnics municipals, i fixar el preu en ___________ €.  

 

Tercer. Notificar-ho als interessats perquè en el termini de deu dies acceptin la 
valoració municipal o la rebutgin. En aquest últim cas, passeu l’expedient de 
preu just al Jurat d’Expropiació de Catalunya. En cas que sigui acceptada, 
procediu a la formalització de l’acta de pagament.  

 

O bé  

 

Primer. Acceptar el full d’apreuament formulat pel/per la propietari/ària en data 
______________, en el qual s’establia el preu de l’expropiació temporal en 
_______________.  

 

Segon. Donar per conclòs l’expedient i procedir a la formalització de l’acta de 
pagament.” 

 

 

I, per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l’expedient corresponent, per ordre 
i amb el vistiplau de l’alcalde/essa, amb l’excepció prevista en l’article 206 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest certificat. 

 

 

Vist i plau 

 

L’alcalde/essa                                                               El/La secretari/ària  

(signatura)                                                            (signatura) 
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Tràmit 52: 

Comunicació als interessats 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Sr./Sra. _________________________  

[Nom i domicili de l’interessat/ada]  

 

 

 

Us comuniquem, com a propietari/ària de l’habitatge situat al carrer ___________, 
núm. _____, pis ______ que, en compliment de que preveuen els articles 30 i 31 de la 
Llei sobre expropiació forçosa (LEF), el vostre full d’apreuament presentat en data 
_____________ ha estat rebutjat, per la qual cosa us remetem el full d’apreuament 
municipal sobre el valor de l’expropiació temporal de l’esmentat habitatge. 

 

Dins dels deu dies següents a aquesta notificació, podreu acceptar-lo o rebutjar-lo. Si 
el rebutgeu, podreu fer les al·legacions que estimeu pertinents i emprar els mètodes 
valoratius que estimeu més adequats per justificar la vostra pròpia valoració a l’efecte 
de l’article 43 de la LEF, i així mateix a aportar les proves que considereu oportunes 
per justificar aquestes al·legacions.  

 

 

(lloc i data) 

 

L’alcalde/essa  

(signatura) 
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Tràmit 53: 

Diligència d’entrada 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Per fer constar que, amb data ___________, s’ha rebut de ______________ [el 
propietari/ària] l’escrit [que rebutja/accepta (si s’accepta es passarà directament a 
acordar la formalització de l’acta de pagament)] el full d’apreuament municipal sobre 
l’expropiació temporal de l’habitatge situat al carrer _____, núm. _____, pis _____ en 
__________ €, en relació amb l’expedient núm. __/___.  

 

 

(lloc i data) 

 

El/La secretari/ària,  

(signatura) 
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Tràmit 54: 

Escrit de remissió d’expedient al Jurat d’Expropiació de Catalunya 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

 

A la vista de l’escrit presentat per ___________________ [propietari/ària] en el qual 
rebutja el full d’apreuament municipal i de conformitat amb el que va acordar el Ple 
municipal en la sessió de data _____________, adjunto en aquest escrit l’expedient de 
preu just al Jurat d’Expropiació de Catalunya perquè, a la vista dels fulls d’apreuament 
formulats per la propietat i per aquest Ajuntament, es decideixi executòriament sobre el 
preu just que correspon a l’expropiació temporal, pel termini de _______ anys per 
causa d’interès social (article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió social) de l’habitatge 
situat al carrer _______, núm. ___, pis _____, de ______. 

 

 

(lloc i data) 

 

L’alcalde/essa  

(signatura) 
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Tràmit 55: 

Diligència d’entrada de la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

Per fer constar que, amb data ___________, s’ha rebut del Jurat d’Expropiació de 
Catalunya, la resolució dictada en l’expedient _____, en la qual fixa el valor de 
l’expropiació temporal, pel termini de ____ anys per causa d’interès social (article 15 
de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge 
de les persones en risc d’exclusió residencial) de l’habitatge situat al carrer ________, 
núm. ___, pis ___, d’aquest terme municipal, en ________________ €, en relació amb 
l’expedient municipal núm.  __/____, el titular del qual és el/la senyor/a 
________________.  

 

 

(localitat i data) 

 

El/La secretari/ària  

(signatura) 
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Tràmit 56: 

Notificació als interessats 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

En data ___________, s’ha rebut del Jurat d’Expropiació de Catalunya la resolució en 
la qual fixa el valor de l’expropiació temporal, pel termini de ____ anys per causa 
d’interès social de l’habitatge situat al carrer ______, núm. ______, pis ______, 
d’aquest terme municipal, en ________________ €, de la qual s’adjunta còpia.  

 

 

(lloc i data)  

 

El/La secretari/ària  

(signatura) 
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Tràmit 57: 

Providència de l’Alcaldia 

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

 

A la vista de la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data __________, en 
la qual es fixa el preu just de l’expropiació temporal per ____ anys de l’habitatge situat 
al carrer ______, núm. ______, pis ______, de __________. 

 

Disposo: 

 

Que, de conformitat amb el que estableix l’article 48 de la Llei sobre expropiació 
forçosa i l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció 
del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, es continuï amb el 
procediment i es formalitzi el pagament. 

 

 

(lloc i data) 

 

L’alcalde/essa 

(signatura) 
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Tràmit 58: 

Acta de pagament  

 

Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 

(lloc i data) 

 

Compareixen, d’una part, l’alcalde/essa, senyor/senyora ______________, en 
representació de l’Ajuntament, a qui assisteixo, el/la secretari/ària, senyor/a 
______________, que dona fe de l’acte, i, d’una altra part, el/la senyor/a 
_______________, propietari/ària de l’habitatge objecte d’expropiació, la descripció del 
qual s’insereix a continuació i que resulta afectat/ada per l’expropiació temporal per 
causa d’interès social en aplicació de l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial. 

 

Primer. Dades de la finca expropiada: 

[Finca] situada a _____________, núm. _____, de _________ m² de superfície, de 
forma ____________, que limita al nord _______________, sud ___________, est 
__________ i oest _________________.  

 

Altres dades de la [finca]: _______________________________.  

 

Segon. El pagament del preu just assenyalat [pel Jurat d’Expropiació de Catalunya o 
pel full d’apreuament municipal], ascendeix a ____________ euros; els interessos 
ascendeixen a ____________ euros [interessos legals calculats a partir del dia 
següent a l’aixecament de l’acta d’ocupació]. 

 

La quantitat total que s’ha de pagar ascendeix a ____________ euros, que es satisfan 
de la forma següent [taló nominatiu/transferència bancària] que l’afectat/ada manifesta 
haver rebut el dia ____________.  

 

O bé 

 

La quantitat total que s’ha de pagar ascendeix a ____________ euros, que es satisfarà 
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fraccionadament, en períodes mensuals, mitjançant el pagament de l’import de 
_______________ € en el compte bancari _____________, que deixa assenyalat 
l’expropiat/ada. 

 

Tercer. L’expropiació temporal s’ha acordat per un termini de ______________ (entre 
4 i 10 anys) segons l’acord del Ple de __________________. L’ocupació efectiva de 
l’habitatge es va produir en data_____________________, raó per la qual el termini 
d’expropiació temporal finalitza en data____________________.  

Amb un preavís mínim de tres mesos a la data de finalització del termini d’expropiació, 
l’Ajuntament  ho farà saber a_________________ (titular), per tal de dur a terme el 
retorn material de l’habitatge o acordar la cessió convencional per un nou termini si 
subsisteix la causa d’interès social que preveu l’article 15 de la Llei 4/2016.  

 

Quart. El pagament del preu just assenyalat [pel Jurat d’Expropiació de Catalunya o 
pel full d’apreciació municipal] ascendeix a ___________ euros; els interessos 
ascendeixen a ____________ euros.  

 

Cinquè. D’aquesta acta se’n donarà trasllat al Registre de la Propietat per a la 
inscripció que correspongui. 

 

 

Un cop finalitzat l’acte, es redacta aquesta acta i atès que és conforme la subscriuen 
els presents: el senyor/la senyora ________________________, l’alcalde/essa de 
l’Ajuntament de ______________, senyor/senyora ____________________, el 
secretari/la secretària  de l’Ajuntament de ______________, i el senyor/la senyora 
______________________.  

 

 

(lloc i data) 

 

 

L’alcalde/essa                       El/La secretari/ària                  L’expropiat/ada  

(signatura)                (signatura)                (signatura) 
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Tràmit 59: 
 
Ofici de remissió al Registre de la Propietat 
 
Expedient núm. ___ relatiu a l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social 

 
 
Assumpte: expropiació de l’habitatge situat a _____________ 
 
Destinatari: Registre de la Propietat de _________ 
 
 
Vist l’expedient d’expropiació temporal de l’habitatge situat a ____________en 
aplicació de l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre.  
 
Vist que l’acta de pagament/consignació del preu just va ser formalitzada en data 
______________, la qual s’adjunta.  
 
Atès que en data __________________ es va sol·licitar l’anotació preventiva que 
preveu l’article 60.3 del REF. 
 
 
Se sol·licita que, havent-se realitzat el pagament/consignació del preu just, es 
procedeixi a la inscripció que pugui correspondre de l’expropiació temporal de 
referència. 
 
 
 
(lloc i data) 
 
 
L’alcalde/essa 
(signatura) 
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