
 

LA SÍNDICA DE BARCELONA RESOL DUES QUEIXES CIUTADANES 

RELACIONADES AMB EL PADRÓ MUNICIPAL 

Barcelona, 30 de gener del 2019 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha resolt dues queixes que feien referència a l’empadronament 

municipal. La defensora de la ciutadania barcelonina ha lamentat, en els dos casos, el 

temps transcorregut des que va sol·licitar informació municipal amb relació a aquest 

assumpte, i creu necessari recordar a l’òrgan municipal gestor l’obligació de col·laborar 

amb aquesta instància supervisora, dins del termini reglamentàriament establert. 

Un menor empadronat sense el consentiment de la mare 

La promotora de la queixa va explicar que el pare del seu fill havia empadronat al 

menor en el seu domicili, sense ella tenir coneixença d’aquest fet. La ciutadana 

sol·licitar als òrgans municipals una còpia de la documentació aportada pel progenitor 

per justificar el canvi d’empadronament. La resposta del consistori indicava que 

desconeixien el motiu pel qual el seu fill estava empadronat sense el consentiment 

de la mare, i a més, no se li va enviar la documentació sol·licitada. 

  

Tal com es desprèn del Codi Civil i de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la 

Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació 

de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre 

instruccions tècniques dels ajuntaments per a la gestió del padró municipal, en el cas 

de menors de progenitors separats o divorciats, sempre que la guarda i custòdia no 

estigui confiada en exclusiva a qui realitza la sol·licitud, s’exigirà la signatura d’ambos 

progenitors per a qualsevol modificació del padró. Estableix la citada Resolució que 

en els supòsits de guarda i custòdia de menors compartida per ambdós progenitors en 

períodes de temps molt equilibrats, com és el cas objecte d’aquest estudi, si la 

sentència judicial per la qual es fixa la mateixa no es pronuncia en relació al lloc 

d’empadronament, l’Ajuntament ha d’exigir prova documental de què existeix mutu 

acord entre els progenitors abans de tramitar qualsevol modificació del domicili del 

menor. 

 

Vilà ha manifestat que, en aquest cas concret, “aquest requisit no ha estat satisfet, tal 

com ha reconegut el mateix Ajuntament tant als interessats com a la síndica de 

greuges. Tot i això, l’error de tramitació ha estat esmenat i la situació 

d’empadronament del menor s’ha regularitzat”. La síndica ha recomanat a 



l’Ajuntament que adopti les mesures necessàries per assegurar que les inscripcions al 

padró de persones menors d’edat es duen a terme d’acord amb allò que disposen les 

normes d’aplicació. 

 

La documentació necessària per acreditar un empadronament 

 

L’interessat explica que va intentar, sense èxit, tramitar l’empadronament en 

l’habitatge en què resideix. Segons detalla, en aquest pis consten com a usufructuàries 

dues persones: una va morir i l’altra es troba ingressada en un centre per motius de 

salut. Atès que la persona usufructuària pateix una malaltia que li impedeix signar, va 

presentar l’informe mèdic que acreditava aquesta circumstància, així com la 

signatura d’empremta digital. Aquest mateix document havia estat acceptat per 

l’Ajuntament per autoritzar a l’interessat a fer-se càrrec de l’IBI, però en aquesta 

ocasió no va considerar-se suficient per acreditar l’autorització a empadronar-se en el 

domicili.  

 

Segons la resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional 

d’Estadística sobre instruccions tècniques dels ajuntaments sobre gestió del padró 

municipal, poden servir d’elements de prova per a acreditar que el veí viu al domicili 

indicat: el títol de propietat o bé el contracte vigent d’arrendament per a l’habitatge 

per a ús de residència habitual. Si en el domicili en què es pretén l’alta viu una altra 

persona, serà necessari la seva autorització expressa per tal de procedir a la tramitació 

de l’alta. 

 

Les Instruccions reconeixen la potestat dels Ajuntaments d’acceptar altres documents, 

fetes les comprovacions que considerin oportunes, o comprovar per altres mitjans que 

realment el veí viu en aquell domicili. D’aquesta manera, en  circumstàncies especials 

com les que al·legava el promotor de la queixa, l’Ajuntament disposa d’un “segon 

nivell” per tal de valorar la documentació que s’aporta pels ciutadans. En el cas 

concret objecte d’aquesta queixa, segons explica l’Ajuntament a la síndica, el dia 27 

d’abril  el ciutadà va aportar l’autorització de la persona titular de l’habitatge, atorgada 

en un poder notarial, i es va tramitar l’alta de forma correcta. 

 

 


