
 
 

MOCIÓ PER APLICAR, DIFONDRE I GARANTIR EL DRET A 

L’EMPADRONAMENT SENSE DOMICILI I/O SENSE SUPORT 

DOCUMENTAL  

 
 
Des de fa anys el problema de l’empadronament genera dubtes i situacions que 
cal tenir en compte ja que les persones que volen ser empadronades 
necessiten d’aquest tràmit per poder fer una vida normal al nostre poble i al 
nostre país. 
 
La Plataforma Vallès Oriental vol Acollir ha exposat la seva preocupació per la 
dificultat continua i manifesta d'empadronar als ciutadans que resideixen en 
alguns municipis de la comarca del Vallès Oriental, i en concret les persones 
que arriben de països extracomunitaris, incomplint la legislació vigent així com 
els diferents pronunciaments del Síndic de Greuges. 
 
Des de la Plataforma Vallès Oriental vol Acollir se sol·licita que les 
administracions locals, en virtut de la legislació vigent, deixin d'obstaculitzar 
l’empadronament de totes les persones que habiten al seu municipi, facilitin i 
promoguin l'empadronament, més enllà de les condicions de residència o de la 
situació administrativa de les persones. I que per tant, utilitzi el padró com el 
que és: un mecanisme d’inclusió i convivència, és a dir, un instrument per 
garantir els drets i deures dels ciutadans i ciutadanes del municipi, facilitant els 
drets universals fonamentals com la salut i l’educació, i en cas de persones 
immigrades sense permís de residència, poder acreditar el temps de residència 
a l’Estat espanyol per poder regularitzar la seva situació. D’aquesta manera, no 
només s'estarà complint la llei sinó que s’evitarà la discriminació de les 
persones més vulnerables, persones sense sostre o persones que viuen en 
habitatges sense subministraments bàsics. 
 
La legislació actual sobre els empadronaments deixa clar que el padró 
municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i que 
tota persona que viu a l’Estat espanyol està obligada a inscriure's al padró del 
municipi en el qual resideixi habitualment. Així doncs, tota persona que viu en 
un municipi (amb independència de la seva situació administrativa) té 
l’obligació d’empadronar-se i per tant l’administració local té l’obligació 
d’empadronar quan es demostra que la persona viu al municipi. 
 

Atès que l’article 54 del Real Decret 2612/1996 afirma que la inscripció al padró 
municipal de persones, que residint en el municipi manquin de domicili en el 
mateix, es duran a terme després d'haver posat el fet en coneixement dels 
serveis socials competents en l'àmbit geogràfic on aquesta persona resideix.  

Atès que la Resolució de 30 de gener del 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 als ajuntaments sobre gestió del padró municipal”, 
d’obligat compliment per a tots els municipis de l ‟Estat, específica que: “el 
padró ha de reflectir el domicili on realment viu cada veí del municipi” i recorda 
que “la inscripció padronal és completament independent de les controvèrsies 
jurídico-privades sobre la titularitat de l'habitatge i també sobre les 
circumstàncies físiques, higiènica sanitàries o d'una altra índole que afectin al 
domicili”. En conseqüència, “les infravivendes i fins i tot l’absència total de 
sostre poden i han de figurar com a domicilis vàlids al padró”.  

Atès que la mateixa resolució del 30 de gener de 2015, publicada al BOE el 24 
de març de 2015, explica que la correcta aplicació d’aquest criteri determina, 
“per una banda, que s'hagi d'acceptar com a domicili qualsevol adreça on 
efectivament visquin els veïns i d'altra banda, que pugui i hagi de recórrer a un 
“domicili fictici” (alberg, seu serveis socials...) en els supòsits en què una 
persona que manca de sostre resideixi habitualment en el municipi i sigui 
coneguda dels serveis socials.  

 

Atès que la Resolució de 17 de febrer de 2020 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, publicada 

el en BOE el 2 de maig de 2020, complementa els anteriors articles i especifica 

en el punt 13 de les Consideracions generals: “Si el Ayuntamiento no notifica 
dentro de los tres meses la resolución estimando o desestimando la 
solicitud, operará el silencio positivo y el ciudadano quedará a todos los 
efectos empadronado en ese municipio (artículo 24 de la Ley 39/2015), 
desde la fecha de su solicitud.“ 

Atès que aquesta fórmula administrativa de l’empadronament sense domicili i/o 
domicili sense suport documental neix adreçada a evitar la discriminació i que 
no es condemni als col·lectius més vulnerables, com les persones sense 
sostre, els immigrants sense permís de residència, o aquelles que viuen a 
vivendes, però sense els subministraments bàsics.  

Atès que la ciutadania en general, i aquests col·lectius més vulnerables en 
especial, són a certa distància dels ritmes i dinàmiques de l’administració i en 
masses ocasions la informació d’interès per a la ciutadania no arriba al conjunt 
de la població, ni a les persones més interessades, tal i com caldria.  

Atès que conèixer el dret a empadronar-se sense domicili i/o domicili sense 
suport documental, obre la porta a d’altres drets abans descrits com són l’accés 
a la sanitat, a l’escolarització dels infants o a ser atesa pels serveis socials 
municipals.  

Atès que al voltant de l’empadronament es produeixen, malauradament, 
algunes situacions no desitjables com l’obtenció de rèdits econòmics aprofitant 
la situació de vulnerabilitat, o bé, l’impediment que planteja alguna propietat a 
permetre empadronar-se a qui hi viu, per no veure’s perjudicat econòmicament. 



 
Conscients que la realitat i el treball diari del personal al servei de les 
administracions públiques no és gens senzill, però alhora conscients que les 
males pràctiques no poden condicionar o anar en detriment dels drets que 
efectivament tenen les persones.  
 
 
Per tot això, el grups municipal d’Ara Mollet ERC – MES sol·licita al Ple de 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès l’adopció dels següents acords: 
 
1.-  Que es tramiti la sol·licitud d’empadronament del ciutadà/ciutadana en el 
domicili que refereix com a lloc en el qual viu, amb independència dels 
documents que pugui aportar per demostrar-ho. 
 
2.- Que quan la sol·licitud d’empadronament sigui sense domicili fix amb la 
supervisió dels serveis socials de l’Ajuntament i les entitats locals, permetin a 
les persones sol·licitants que puguin empadronar-se a l’adreça d’un centre 
municipal de serveis socials. 
 
3.- Que l’Ajuntament de Mollet a través dels seus organismes 

d’empadronament, donin sempre resposta per escrit de qualsevol sol·licitud 
d’empadronament, encara que considerin que no procedeix la inscripció 
padronal. 
 
4.- Que donat que el fet de no estar empadronat dificulta la tramitació de la 
residència de les persones migrades en situació irregular, s’avisi per mòbil i a 
través de l’adreça del domicili, dels canvis o caducitats del padró. 
 
5.- Que s'agilitzi la tramitació de les sol·licituds i no es demori, en cap cas, la 
resposta més enllà de 3 mesos, termini que disposa l'article 21.3 de la Llei 
39/2015, del procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.  
 

6.- Que si l’Ajuntament no notifica dins dels tres meses la resolució 
estimant o desestimant la sol·licitud, operarà el silenci positiu i el ciutadà 
quedarà a tots los efectes empadronat al municipi, tal i com especifica el 

punt 13 de la Resolució de 17 de febrer de 2020 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, publicada 

el en BOE el 2 de maig de 2020 

 
 


