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RESOLUCIÓ DE LA SINDICATURA DE GREUGES REFERENT A LA QUEIXA
RELATIVA A L’ADREÇA D’EMPADRONAMENT ASSIGNADA

ANTECEDENTS
Descripció dels fets objecte de la queixa
En data 17 de novembre de 2021, la ciutadana va presentar una queixa en aquesta
Sindicatura en què exposava que ella i les seves germanes són propietàries d’una
casa situada al passeig de l’Exposició que consta d’uns baixos/local, que han llogat a
una empresa, i d’una primera planta, que és on resideix.
Explicava que l’Ajuntament havia modificat el padró municipal d’habitants i l’havia
inscrit, a ella i al seu fill, als baixos de l’edifici en lloc de fer-ho a la primera planta, tal
com constava en els seus contractes de subministrament.
Relatava que, tot i les instàncies dirigides al consistori perquè rectifiqués el padró
municipal, no s’havia modificat i això li estava generant molts problemes i dificultats
amb l’empresa a la qual s’havia llogat la planta baixa de l’immoble.
Actuacions fetes
Admesa a tràmit la queixa, la Sindicatura va iniciar la instrucció de l’expedient
estudiant els fets i la legislació aplicable, amb la finalitat de valorar si s’havien aplicat
els principis de bona administració per a la salvaguarda dels drets fonamentals a la
ciutat.
Examinats el contingut de la queixa i la documentació aportada per la persona
interessada, es va considerar convenient dirigir-se al Departament de Població i
Processos Electorals per tal de conèixer el tractament i les intervencions realitzades en
relació amb la queixa presentada.
En data 25 de novembre de 2021, es va sol·licitar a l’organisme corresponent la
informació necessària per a l’estudi de la queixa.
Resposta dels òrgans afectats
En data 11 de gener de 2022, aquesta Sindicatura va rebre la informació sol·licitada.
L’escrit exposa que s’ha donat resposta a totes les instàncies presentades per la
interessada i en les quals sol·licitava ser empadronada al primer pis de la casa
unifamiliar on viu.
S’adjunta un informe del Pla de la ciutat en el qual es posa de manifest que la
codificació correcta, en cases unifamiliars, és la de planta baixa. S’hi afegeix que el
canvi d’assignació de l’adreça del padró es va fer d’ofici, conforme a la nomenclatura
de les cases unifamiliars.
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A continuació, es manifesta que la interessada i el seu fill consten empadronats en
l’immoble i que la interessada ha sol·licitat que no s’hi empadroni ningú més. Sobre la
base d’aquesta petició, se li ha comunicat el bloqueig informàtic de tràmits d’alta
d’empadronament en l’habitatge per evitar inscripcions que no siguin autoritzades per
ella.

CONSIDERACIONS
L’actuació administrativa qüestionada per la interessada és l’assignació de la
denominació “planta baixa” a l’adreça d’empadronament on ella i el seu fill tenen el seu
domicili habitual, ubicat en un habitatge unifamiliar. La ciutadana demanava ser
empadronada a la primera planta, ja que els baixos estaven llogats a una empresa que
hi exercia una activitat econòmica.
Segons la informació obtinguda per aquesta institució, d’una banda, la interessada
inicialment estava inscrita a la primera planta i l’Ajuntament, a iniciativa pròpia, va
modificar la inscripció i li va assignar la planta baixa. Sobre aquest canvi, hem de
manifestar que el tràmit de revisió i modificació que duu a terme l’Ajuntament es
fa en compliment de les competències que té atribuïdes i no requereix cap tipus
d’actuació per part de la ciutadania. Conforme a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, els ajuntaments han de mantenir i revisar el
padró i, a aquest efecte, han de dur a terme les actuacions i les operacions
necessàries per assegurar que les dades contingudes en el padró concorden amb la
realitat (art. 17).
D’altra banda, convé mencionar que l’Ajuntament és competent a l’hora d’establir
els criteris de geocodificació de la ciutat, és a dir, d’assignar als immobles les
coordenades geogràfiques. El consistori té aquesta facultat d’acord amb el Reial
decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals, segons el qual, s’ha de mantenir la
referència precisa de les adreces postals, d’acord amb la cartografia (art. 75).
En el cas dels habitatges unifamiliars codificats com una única entitat, com és el cas
objecte d’estudi, el criteri municipal que s’aplica a tota la ciutat és el de considerar-los
com a planta baixa. No passaria el mateix si l’immoble en qüestió hagués estat objecte
d’una divisió horitzontal i quedés integrat per més d’una entitat. En aquest cas, es
podrien inscriure en el padró municipal les plantes resultants de la divisió.
La importància que les dades de referència primàries (carrer, numeració i planta)
estiguin assignades correctament respon al fet de poder localitzar una ubicació de
forma exacta. D’aquí que s’apliquin uns criteris únics a tota la ciutat per fer
correspondre, a cada adreça, unes coordinades geogràfiques determinades.
Així mateix, convé recordar que l’assignació d’una adreça concreta té conseqüències
administratives més enllà de la pràctica de la localització, ja que constitueix una eina
imprescindible per analitzar la població d’una ciutat, per exemple, a l’hora de delimitar
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àrees d’influència o la ubicació d’uns serveis determinats (sanitaris, educatius,
etcètera).
Com s’ha descrit anteriorment, la interessada mostrava disconformitat amb la
modificació de l’adreça d’empadronament i transmetia a l’Ajuntament la preocupació
que s’inscriguessin en l’habitatge altres persones diferents de les integraven la seva
unitat familiar. Segons informa el consistori, per evitar aquesta situació no desitjada,
s’han bloquejat les noves inscripcions en l’immoble i, en cas que s’intentés fer-ne
alguna, requeririen l’autorització expressa de la interessada.
Per tant, la Sindicatura de Greuges conclou que l’actuació municipal ha estat correcta
per garantir el compliment dels criteris de geocodificació i per assegurar que les
inscripcions en el padró municipal d’habitants s’adeqüen a la realitat.
D’acord amb el que disposen l’article 143 de la Carta Municipal de Barcelona i el
Reglament que regula la Sindicatura de Greuges de Barcelona, aquesta institució té
com a missió valorar si s’ha produït un greuge. Considerats els fets i les normes
aplicables, conclou que, en aquest cas, l’actuació del Departament de Població i
Processos Electorals és ajustada a dret pel que fa a la revisió i l’actualització de
les dades del padró municipal del domicili de la interessada, així com pel que fa
a les mesures aplicades per garantir que no es produeixin noves inscripcions en
el registre padronal sense que estiguin autoritzades per la interessada.
Aquesta resolució es comunicarà a l’òrgan municipal competent, se’n donarà compte
al Plenari del Consell Municipal en l’informe anual reglamentari i del seu contingut
s’informarà la persona interessada.

Barcelona, 22 d’abril de 2022
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