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TRÀMIT DEL PADRÓ_MANUAL D’US

 

INTRODUCCIÓ

 

Tota persona que visqui a l’estat Espanyol està obligada a inscriure's en el 

padró del municipi en el qual resideixi habitualment (art. 15 Llei de Bases de 

Règim Local). Les seves dades constitueixen una prova de la residència al 

municipi i del domicili habitual en el mateix.

 

El Padró municipal és un registre administratiu on consta tot el veïnat resident 

d'un municipi (amb independència de la seva situació administrativa de 

circumstàncies físiques, higièniques i/o sanitàries o  controvèrsies jurídiques) i 

alhora és  un element clau per a l’accés i reconeixement d’una sèrie drets 

bàsics de la ciutadania, com ara l’accés a la salut, l’escolarització bàsica dels/les 

infants,  la concessió de beques o altres prestacions de caire social, la justícia 

gratuïta i, entre d’altres supòsits, constitueix un dels requisits essencials per a 

la majoria dels tràmits relacionats amb la Llei d’estrangeria, com l’arrelament 

social o el re-agrupament familiar.

 

Els ajuntaments estan obligats a garantir aquest dret i a dur a terme les 

"accions i operacions necessàries per mantenir al dia els seus padrons perquè 

les dades contingudes en els mateixos siguin coherents amb la realitat”. Dites 

actuacions no han de restringir-se exclusivament a la gestió de la inscripció a 

petició de la persona afectada una vegada provada la residència al municipi, 

sinó que  ha d’anar més enllà, en ares a una política activa d’empadronament, 

iniciant si  s’escau d’ofici els tràmits d’empadronament, en cas que els seus 

serveis municipals localitzin a persones residents no empadronades en el 

municipi.

 

A Corbera de Llobregat, les casuístiques que es plantegen entorn als 

procediments d’empadronament i a la interpretació de les exigències 
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d’acreditació documental de la residència declarada són molt diverses, per 

aquest motiu principalment, juntament  amb el propòsit de sistematitzar i 

assegurar resultats homogenis en les tasques realitzades en relació a l’accés, 

actualització i revisió del Padró Municipal d’Habitants al llarg del temps i per les 

diferents persones que intervenen en aquest procés s’elabora el present manual 

integrat per diverses instruccions de compliment per tot el personal municipal.

Aquest manual en cap cas pretén ser una recopilació exhaustiva de la totalitat 

de tràmits i formalitats vinculades amb el padró municipal, doncs a tal efecte ja 

existeix nombrosa normativa on es pot consultar.

L’objectiu perseguit amb aquest document no és destacar altre que aquelles 

situacions i problemàtiques amb més incidència en el nostre municipi 

relacionades amb l’accés al padró municipal, concretant les actuacions a 

executar i tractant de donar respostes clares i concises vers els dubtes més 

habituals que se’ns presenten en aquest àmbit, perseguint en darrera instància, 

simplificar així els circuits d’empadronament per tal de protegir les persones en 

situació de vulnerabilitat i garantir el dret d’accés als serveis bàsics.

 Evidentment aquest manual no deixa de ser un document viu i en evolució 

constant, en consonància tant amb l’actualització de la normativa reguladora, 

com amb les pròpies necessitats d’aclariments, o d’adequació a les noves 

realitats.

 

El contingut d’aquest document podrà per tant, quedar afectat per possibles 

modificacions, consideracions o recomanacions de l’Institut Nacional 

d’Estadística; aprovació de noves normatives que comportin aplicació 

immediata; o fins i tot per les pròpies necessitats del servei en atenció a 

l’actualitat vigent en cada moment.
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PRERROGATIVES  DE VERIFICACIÓ

 

En cas d’existir dubtes raonables vers les dades declarades per l’interessat a 

efectes d’accedir al padró municipal, l’ ajuntament podrà comprovar la  seva 

veracitat i exigir, amb aquesta finalitat, l’acreditació documental de la identitat 

i/o del domicili habitual, podent si s’escau efectuar les operacions o actes de 

verificació que s’estimin necessaris. Aquesta prerrogativa entrarà en lloc 

únicament en aquells casos on davant la manca d’aportació documental vigent , 

insuficiència d’elements acreditatius de la residencia manifestada, o  existència 

de contradiccions en la informació facilitada, el/la gestor/a municipal es troba 

amb la incertesa de les dades declarades en quant a la residència invocada.

 

Això és així atès que el Padró és l’instrument que ha de reflectir el domicili real 

i efectiu on viu actualment cada veí/na del municipi, sense atendre a les 

disputes jurídic-privades sobre la propietat de la casa i sense “entrar a valorar 

circumstàncies físiques, higièniques-sanitàries o altres circumstàncies que 

afecten el domicili”. –‘ L'aplicació correcta d'aquest criteri determina, d'una 

banda, que qualsevol adreça on viu realment el veïnat ha de ser acceptada com 

a domicili, i, d'altra banda, que un 'domicili fictici' pot i s'ha d'utilitzar en els 

casos en què una persona sense llar resideix habitualment al municipi i es 

coneix des dels Serveis Socials pertinents'.

  

Per contra, el registre del padró d’habitants no pot utilitzar-se per a donar fe de 

cap facultat possessòria de la persona inscrita sobre l’habitatge declarat, sinó 

només de la residència en aquell domicili. Per aquest motiu, cal entendre que 

les facultats de comprovació de l’ajuntament es limiten sempre a verificar la 

residència efectiva al domicili declarat per a la persona sol·licitant, però no 

poden abastar la verificació del títol jurídic que legitima la possessió de 

l’immoble, ja que aquesta és una dada no emparada en aquestes facultats de 

comprovació.
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En aquest sentit, l’article 59.2 del Reial decret 1690/1986, de l’11 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament de població i demarcació de les entitats locals, no 

obliga a acreditar el títol possessori sobre l’habitatge com a requisit per a la 

inscripció en el domicili que es declara com a habitual. Al contrari, aquest títol 

només és un document que l’ajuntament pot sol·licitar per verificar que el 

veí/na resideix efectivament al domicili que vol fer constar al padró, i pot ser 

substituït per altres documents acreditatius o per una actuació de comprovació 

del mateix ajuntament. Des d’aquesta perspectiva, l’exigència del títol que 

legitimi l’ocupació de l’habitatge, prevista en l’article 59.2 del reglament de 

referència, té l’única finalitat d’acreditar la residència efectiva a l’habitatge, 

però no legitima la denegació de la inscripció quan es pot comprovar que la 

persona resideix a l’habitatge declarat, encara que sense títol.

 

No obstant, resulta innegable que la disposició i aportació d’algun d’aquest 

documents o títols legitimadors (contractes, autoritzacions, factures) facilitaran 

enormement la tasca de verificació de l’administració, agilitzant-ne per tant el 

procés d’accés al padró municipal. D’altra forma, en cas de dubte o incertesa, 

caldrà posar en marxa la maquinaria de verificació de l’element determinant per 

a la inscripció en el registre del padró, aquest és: la residència efectiva en el 

municipi, mitjançant la realització d’una sèrie d’ actuacions de comprovació que 

posteriorment es diran. Procés que previsiblement tindrà una durada superior al 

procés ordinari d’accés al padró a partir de la simple verificació documental per 

part de l’òrgan gestor del padró, sense superar però, amb aquestes operacions 

de comprovació, el termini genèric fixat en la Llei 39/2015 per a la resolució de 

procediments per l'administració local, establert en  3 mesos des de la 

presentació de la sol·licitud.

 

NORMATIVA D’APLICACIÓ

 

 Llei 4/1996, que modifica la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local.

 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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Reial decret 1690/1986 pel qual s'aprova el Reglament de Població i 

Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel Reial decret 

2612/1996.

 

 Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1975, de 2 

d'abril, a l'efecte de perfeccionar la informació continguda en el Padró Municipal 

relativa als estrangers empadronats..

 

Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sots-secretaria, per la qual es publica 

la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional 

d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la 

qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sob0re la gestió del Padró 

municipal.

 

altres normes complementàries del Consell d'Empadronament

 

 

 

QUÈ FA FALTA PER EMPADRONAR-SE

 

Juntament amb el full padronal cal aportar la següent documentació:

 

Documents d’identificació personal

Documents identificatius en cas de menors

Documents acreditatius de domicili

DOCUMENTS ACREDITATIUS DE LA IDENTITAT

  

Les dades obligatòries d'identificació de la inscripció en el Padró municipal són 

nom i cognoms, sexe, nacionalitat, lloc i data de naixement i número del 

document d'identificació. Aquestes dades s'acreditaran per a qualsevol 

tramitació en el Padró a través del document d'identitat que s'estableix en la 
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lletra f) de l'article 16.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local, així com en els contemplats en els paràgrafs següents, que en 

tot cas hauran d'estar en vigor, no sent vàlid un document caducat, tret que 

s'aporti la sol·licitud de renovació d'aquest, i sense necessitat de visat, excepte 

l'excepció que se cita en l'esmentat article.

 

Quan la sol·licitud es realitzi pels mitjans electrònics habilitats, les dades 

identificatives que no constin en el certificat electrònic (lloc i data de 

naixement, sexe, i, en el seu cas, nacionalitat), es recolliran mitjançant la 

corresponent fulla padronal o formulari i es validaran a través del Sistema de 

Verificació de Dades d'Identitat disponible en les plataformes d'intermediació de 

dades, tret que l'interessat s'oposi a això, de conformitat amb el que s'estableix 

en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, i en aquest cas haurà de motivar-lo i 

aportar el document justificatiu corresponent.

 

 Persones espanyoles el Document Nacional d'Identitat (DNI).

 

En el cas dels estrangers depèn de si es tracta de:

 

 Nacionals d'estats membres de la Unió Europea, d'altres Estats 

parteix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeo o d'Estats als quals, en 

virtut d'un conveni internacional s'estengui el règim jurídic previst per 

als/les ciutadans/es dels Estats esmentats:

 

El número que ha de figurar en la inscripció padronal, segons la Llei 

7/1985, és el de la targeta de residència en vigor expedida per les 

autoritats espanyoles o, en defecte d'això, el del document acreditatiu de 

la identitat o del passaport en vigor expedit per les autoritats del país de 

procedència. No obstant això, des de l'entrada en vigor del Reial decret 

240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a 

Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d'altres 

Estats parteix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, que imposa a 

aquests l'obligació d'inscriure's en el Registre Central d'Estrangers/es si 
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pretenen romandre o fixar la seva residència a Espanya per un període 

superior a tres mesos, la referència a la targeta de residència en vigor de 

l'article 16.2.f) (que ha deixat d'expedir-se) haurà d'entendre's 

realitzada al Número d'Identificació d'Estranger que consta en el 

Certificat de Registre de Ciutadà/na de la Unió expedit en virtut del que 

es preveu en l'article 7 del citat Real Decret.

 

 

 Nacionals d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un altre 

Estat que forma part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu 
estaran obligats/des a sol·licitar personalment davant l'oficina 

d'estrangers/es de la província on pretenguin romandre o fixar la seva 

residència o, en defecte d'això, davant la Comissaria de Policia 

corresponent, la seva inscripció en el Registre Central d'Estrangers/es. 

Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se en el termini de tres mesos 

comptats des de la data d'entrada a Espanya, sent-li expedit de manera 

immediata un certificat de registre en el qual constarà el nom, 

nacionalitat i domicili de la persona registrada, el seu número d'identitat 

d'estranger/a, i la data de registre.

 

Conjuntament amb la sol·licitud d'inscripció, haurà de presentar-se el 

passaport o document nacional d'identitat vàlid i en vigor del sol·licitant, 

així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits 

exigibles per a la inscripció establerts en aquest article. No obstant això, 

atès que la finalitat de la documentació que es recull en l'article 16.2.f) 

de la Llei 7/1985 és la d'acreditar clarament la identitat de la persona 

inscrita, es considera que, com el certificat no inclou la fotografia de la 

persona interessada i no és vàlid per a acreditar la identitat, per a poder 

realitzar la inscripció padronal s'haurà d'acompanyar aquest certificat 

d'algun dels documents acreditatius de la identitat a què es refereix el 

propi article 16.2.f), això és, document acreditatiu de la identitat o 

passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència.
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Únicament quan no es disposi d'aquest certificat es consignaria en la 

inscripció padronal el número que figuri en el document acreditatiu de la 

identitat corresponent.

 

 Nacionals d'Estats diferents dels anteriors:

 

El número que ha de figurar en la inscripció padronal, segons la Llei 

7/1985, és el número d'identificació d'estranger/a que consti en 

document, en vigor, expedit per les autoritats espanyoles o, en defecte 

d'això, per no ser titulars d'aquests, el número del passaport en vigor 

expedit per les autoritats del país de procedència, tret que, per virtut de 

Tractat o Acord Internacional, gaudeixin d'un règim específic d'exempció 

de visat en matèria de petit trànsit fronterer amb el municipi en el qual 

es pretengui l'empadronament, i en aquest cas, s'exigirà el corresponent 

visat (excepció referida a aquells municipis que fan frontera amb països 

que no formen part del «Espai de Schengen», com és el cas de Ceuta i 

Melilla).

Per tant, el criteri general és que han de presentar un document en vigor 

expedit per les autoritats espanyoles (preferentment la targeta 

d'identitat d'estranger/a) en el qual figura el NIE (número d'identificació 

d'estranger) i, en el cas de no disposar de targeta d'identitat 

d'estranger/a, es consignarà el número del passaport.

 

 

Altres documents que es poden considerar vàlids per a la seva 

identificació:

 

 Fotocòpia de qualsevol document d'identificació vàlid sostret o extraviat, 

tant si estava en vigor com caducat, sempre que vagi acompanyat per la 

denúncia corresponent davant de la Policia, juntament amb la sol·licitud 

de renovació del propi document.

 

 Passaport per persones ciutadanes espanyoles procedents de l’estranger, 

fins l’obtenció abans del 6 mesos del DNI.
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 La cèdula d'inscripció, que substitueix al passaport i es concedeix a 

Espanya a aquelles persones estrangeres a les quals, per alguna raó, el 

seu país no els documenta o a aquelles persones que manquen de 

nacionalitat (apàtrides).

 

 Els títols de viatge: es tracta de documents expedits, igual que els 

passaports, per les autoritats competents del país d'origen o procedència 

de les persones titulars o per organitzacions internacionals habilitades 

per a això pel dret internacional i que, en tot cas, han de contenir dades 

suficients per a la determinació de la identitat i nacionalitat de les 

persones titulars.

 

 Els següents documents que es faciliten a les persones sol·licitants d'asil:

 

a) Resguard de presentació de sol·licitud de protecció internacional: 

aquest document s'expedeix amb dues dates de validesa i serà vàlid per 

a la identificació en el Padró una vegada transcorreguda la primera 

d'elles, és a dir, durant la pròrroga del seu període de validesa fins a la 

segona.

 

b) Documents acreditatius de la condició de la persona sol·licitant, en 

tramitació, de protecció internacional: Doc. Ex148 (o targeta vermella 

sense treball) i Doc. Ex148 bis (o targeta vermella amb autorització a 

treballar).

 

  La fotocòpia compulsada pel Ministeri de l'Interior, Jutjats o Tribunals 

d'un passaport en vigor retingut, que serà vàlida durant el temps de 

vigència del citat passaport.

 

 Documents d'identitat expedits per la Secretaria d'Estat d'Institucions 

Penitenciàries per a persones recloses en aquestes institucions en els 
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quals apareix un número d'identificació, foto i empremta dactilar de la 

persona en qüestió.

 

 El permís de conducció espanyol, havent d'acreditar-se les dades 

obligatòries que no consten en el mateix (sexe, nacionalitat i lloc de 

naixement) mitjançant un altre document.

 

  Documents expedits pel Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació 

(documents d'identitat consular i d'acreditació d'organismes 

internacionals), havent d'acreditar-se les dades obligatòries que no 

consten en els mateixos mitjançant el passaport.

 

 Fitxa d'inscripció MENA (Menor Estranger/a No Acompanyat/da) expedida 

pel Ministeri de l'Interior.

 

 

 

DOCUMENTS IDENTIFICATIUS EN CAS DE MENORS

 

L'acreditació de les dades d'identitat de menors d'edat, sense distinció de 

nacionalitat, que puguin no disposar d'algun dels documents d'identificació 

citats anteriorment s'efectuarà, fins als 14 anys, mitjançant el Llibre de Família 

o el Certificat de naixement.

 

Documentació acreditativa de la representació:

 

Representació legal de menors. De conformitat amb el que es disposa en 

l'article 162 del Codi Civil, les persones familiars o tutores que ostentin la pàtria 

potestat tenen la representació legal dels seus fills/es menors no 

emancipats/des, per la qual cosa en principi serà suficient amb la presentació 

del Llibre de Família o Certificat de naixement per a reputar vàlida aquesta 

representació.
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-Empadronament amb dos persones progenitores:

 

En cas que se sol·liciti la inscripció o canvi de domicili d'un/a menor amb tots 

dos persones progenitores, s'exigirà a més l'emplenament de la fulla padronal o 

formularis perquè es notifiquin a l'Ajuntament les dades d'inscripció, signada 

per les dos persones progenitores.

 

-Empadronament amb només una persona progenitora:

 

Quan no hi ha separació o divorci o no existeix encara resolució judicial que 

es pronunciï sobre la guarda o custòdia (separacions de fet o separacions en 

tramitació):

 

En cas que se sol·liciti la inscripció o canvi de domicili d'un/a menor amb  

només una de les persones progenitores i no existeixi una resolució 

judicial que es pronunciï sobre la guarda i custòdia, s'haurà d'exigir a 

més la signatura de les dos persones progenitores. La signatura de l'altre 

persona progenitora no inclòs en la fulla padronal podrà recollir-se en 

aquesta, si estigués habilitada per a això, o en una autorització per escrit 

que acompanyi a la fulla padronal adjuntant còpia del seu document 

d’identitat.

 

Quan excepcionalment no es disposi de la signatura de totes dos 

persones progenitores, haurà d'aportar-se una declaració responsable 

fent constar que tots dos ostenten la guarda i custòdia del/la menor i 

que no existeix resolució judicial que es pronunciï sobre aquest tema, 

justificant la impossibilitat de disposar de la signatura de l'altre persona 

progenitora i que el/la menor conviu amb aquesta.

 

Empadronament amb només una persona progenitora, quan existeix 

resolució judicial que es pronuncia sobre la guarda o custòdia:
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Guarda i custòdia atribuïda en exclusiva a una persona progenitora. En 

els supòsits de guarda i custòdia de menors atribuïda en exclusiva a una 

persona progenitora en virtut de resolució judicial, correspondrà a aquest 

instar les inscripcions dels/las menors en el Padró o les modificacions de 

les seves dades, d'acord amb l'article 54.2 del Reglament de Població i 

Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

 

Per a això, juntament amb la resolució judicial, haurà d'aportar-se una 

declaració responsable que aquesta resolució està en vigor, que no 

existeix una altra posterior que modifiqui els termes de la guarda i 

custòdia i que el/la progenitor/a que realitza la sol·licitud no es troba 

culpable en algun dels supòsits de fet prevists en els articles 103.1.c) o 

158.3.c) del Codi Civil. 

 

Guarda i custòdia compartida per les dos persones progenitores:

 

En els supòsits de guarda i custòdia de menors compartida per les dos 

persones progenitores, si la resolució judicial per la qual es fixa la 

mateixa no es pronuncia sobre el lloc d'empadronament, l'Ajuntament 

exigirà prova documental que existeix mutu acord entre les persones 

progenitores abans de tramitar qualsevol modificació del domicili del/la 

menor i, en cas que no es pugui acreditar el mutu acord, haurà d'exigir 

la presentació d'una nova resolució judicial que es pronunciï 

expressament sobre l'empadronament, i no dur a terme la modificació en 

tant no s'aporti algun dels documents anteriors.

 

-Empadronament de menors en un domicili diferent al de les persones 

progenitores que ostentin la seva guarda i custòdia:

 

Per a l'empadronament de menors en un domicili diferent al de les persones 

progenitores que ostentin la seva guarda i custòdia es requerirà l'autorització 

per escrit de les dos persones progenitores, o d'una d'elles juntament amb la 
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corresponent declaració responsable acompanyada de la còpia del seu 

document d’identitat.

 

-Menors tutelats/des:

 

En els supòsits de tutela, acolliment, etc. la representació s'acreditarà 

mitjançant l'aportació de la resolució judicial o administrativa corresponent.

 

 

DOCUMENTS ACREDITATIUS DE DOMICILI

 
EN CAS DE DISPOSAR DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA RESIDÈNCIA QUE 

ES DECLARA:

 

SI A L’HABITATGE  NO CONSTA NINGUNA PERSONA EMPADRONADA:

 

 Títol de propietat (escriptura, contracte de compravenda, Nota del 

Registre, comprovació de bases de dades municipals on consti aquesta 

propietat, etc.).

 Contracte vigent d'arrendament d'habitatge per a ús de residència 

habitual acompanyat de l'últim rebut de lloguer.

 

L'Ajuntament té la potestat d'acceptar altres documents, fetes les 

comprovacions que consideri oportunes (subministraments de llum, aigua, 

etc.).

 

 

SI A L’HABITATGE CONSTA ALGUNA PERSONA EMPADRONADA:

 

Quan un/a ciutadà/na sol·liciti la seva alta en un domicili en el qual ja constin 

empadronades altres persones, se li haurà d'exigir l'autorització per escrit 

d'una persona major d'edat que figuri empadronada en aquest domicili. 
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La persona que autoritzi haurà de disposar d'algun títol acreditatiu de la 

possessió efectiva de l'habitatge (propietat, lloguer...) a nom d'aquesta. 

Juntament amb l’autorització s’adjuntarà còpia del document d’identitat de la 

persona signant.

 

Si, en ocasió d'aquest empadronament, l'Administració municipal advertís que 

les persones que figuren empadronades en aquest domicili l'han abandonat, 

acceptarà l'empadronament de les noves persones residents en l'habitatge 

conforme al procediment ordinari, i, simultàniament, iniciarà expedient de baixa 

d'ofici en el seu Padró de les persones que ja no habiten en aquest domicili.

 

SI L’HABITATGE ÉS COL·LECTIU

  

Quan l'alta es produeixi en un establiment col·lectiu (residències, convents, 

comunitats de cohabitatge, etc.) l'autorització haurà de ser subscrita per la 

persona que ostenti la direcció d'aquest,  segellada i signada per la persona 

representant legal adjuntat còpia del seu NIF/CIF

   

EN CAS DE NO DISPOSAR DE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL 

DOMICILI en els termes expressats en l’anterior apartat (manca de títol 

vigent, factures, autorització persona empadronada etc.)

El/la gestor/a municipal davant la manca o insuficiència de dades o documents 

aportats, podrà comprovar per altres mitjans (informe de Policia local, inspecció 

del propi servei, informe serveis socials etc.) que realment el/la veí/na habita 

en el domicili declarat,  en aquest cas, es facilitarà a la persona interessada un 

formulari  “Sol·licitud d’Informe de Coneixement de Residència al 

Municipi” que haurà de retornar un cop degudament omplert i  signat, de 

conformitat amb el qual:
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 La persona signant DECLARA tenir residència habitual al municipi de 

Corbera i no poder justificar-la documentalment.
 

 La persona signant SOL·LICITA l’emissió de l’Informe de Coneixement 

de Situació per al tràmit d’Empadronament al municipi de Corbera de 

Llobregat, ASSUMEIX totes les responsabilitats que es puguin derivar 

de la seva realització i AUTORITZA l’Ajuntament de Corbera de 

Llobregat a realitzar les comprovacions necessàries (verificacions 

padronals, trucades telefòniques, inspeccions domiciliàries, etc.) per 

tal de verificar si la persona sol·licitant resideix al municipi de Corbera 

de Llobregat, sota l’advertiment que la falsedat en les dades 

consignades podrà ser sancionada per aplicació dels articles 63 i 64 

del Reglament de Població i Demarcació Territorial en relació amb els 

articles 302 i 303 del Codi Penal.

EN CAS DE  RESIDIR EN UN INFRAHABITATGE O DE NO DISPOSAR DE 

DOMICILI FIXE

La persona interessada haurà de presentar una instància declarant que 

resideix habitualment en el municipi de Corbera indicant que no disposa 

de domicili fix, o  bé que resideix en un espai o punt específic del municipi i 

sol·licitant a efectes d’accedir al padró municipal d’habitants, l’emissió d’informe 

per part dels serveis socials constatant la seva situació i si procedeix, la 

designació d’una adreça a efectes de notificacions. 

CIRCUÏTS PER A L’EMPADRONAMENT

 

PERSONA CIUTADANA VOL EMPADRONAR-SE:

- Presentació sol·licitud d’empadronament.
- Incoació d’expedient
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A.   VOL EMPADRONAR-SE EN UN HAB ITATGE ON NO CONSTA NINGUNA 

PERSONA EMPADRONADA:

 

Presentació sol·licitud d’empadronament.

A1- Disposa de títol de propietat vigent (Escriptura, contracte de 

compravenda, Nota del Registre, comprovació de bases de dades 

municipals on consti aquesta propietat, etc.), contracte vigent 

d'arrendament d'habitatge per a ús de residència habitual o similars.     

[Es procedirà a la seva inscripció]

 

A2- No disposa de títol però aporta altres documents justificatius 

actualitzats FINS A 6 MESSOS D’ANTIGUITAT (un contracte de 

subministrament d'un servei de l'habitatge (aigua, gas, electricitat, etc.).

[Es procedirà a la seva inscripció] 

A3*- No disposa de cap document o aquest resulten insuficients:

 

- Sol·licitar Informe de Coneixement de Residència al municipi de 

Corbera de Llobregat (ICR)

 

• És necessari emplenar i signar una instància per cada membre de la 

unitat familiar que sol·liciti l’accés al padró. En el cas de menors 

d'edat, la sol·licitud l'ha de fer el/la representant legal.

• L'adreça que cal consignar en la instància és l'adreça on la persona 

ciutadana declara residir i servirà per a fer les comprovacions 

necessàries i per rebre notificacions.

 

- Un cop degudament omplerta la sol·licitud d’informe de coneixement de 

residència aquesta es presentarà davant l’òrgan gestor del padró qui 

procedirà a donar inici a l’expedient de verificació padronal.
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- Seguidament, la Policia Local/ Serveis Socials/Inspector/a de Padró/ 

funcionari/a habilitat/da, efectuarà dins del termini màxim de tres 

mesos, les visites i comprovacions necessàries per a constatar 

mitjançant inspecció ocular la residència indicada per la persona 

ciutadana.

comprovats tots els supòsits i fetes les inspeccions necessàries:

 

Si la verificació és afirmativa:  [Es procedirà a la seva inscripció] 

- S’emetrà l’ICR favorable i es farà arribar a la persona interessada per tal 

que pugui formalitzar l’empadronament.

- Un cop recollit l'ICR, el ciutadà/na disposa d’un màxim de tres mesos per 

formalitzar l’empadronament, en l’oficina d’atenció ciutadana (OAC). Per 

fer-ho, es necessari concertar cita prèvia mitjançant el tràmit Cita amb 

les Oficines d'Atenció Ciutadana

- El dia de la cita cal adreçar-se a l'OAC amb la documentació 

d'identificació personal necessària per efectuar la sol·licitud d’alta al 

padró d’habitants i es procedirà a la seva inscripció amb completa 

independència que la persona legítima propietària exerceixi els drets 

davant les autoritats o tribunals competents, que mai seran els/les 

gestors/es del padró.

Si la verificació és negativa: Es procedirà a la desestimació de l’ICR.

 

 
B. VOL EMPADRONAR-SE EN UN HABITATGE ON CONSTA ALGUNA PERSONA 

EMPADRONADA:
Presentació sol·licitud d’empadronament.

B1- Disposa d’autorització per escrit d'una persona major d'edat 
que  figura empadronada en aquest domicili. (La persona que 
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autoritzi haurà de disposar d'algun títol acreditatiu de la possessió 
efectiva de l'habitatge (propietat, lloguer...) a nom d'aquesta).

[Es procedirà a la seva inscripció]

B2- No Disposa d’autorització ni de cap document.

Novament, correspondrà iniciar l’expedient de verificació que permeti 

comprovar la veracitat de la residencia declarada, seguint els mateixos 

tràmits exposats en l’apartat A3* en funció del resultat positiu o negatiu 

de les actuacions procedirà la inscripció o denegació de l’alta al padró 

municipal.

 

C. VOL EMPADRONAR-SE I RESIDEIX EN UN INFRAHABITATGE (BARRANQUES, 
CARAVANES, COVES, ETC.) O NO DISPOSA DE CAP SOSTRE. 

Presentació sol·licitud d’empadronament i emissió posterior d’informe dels 

serveis socials municipals.

Les condicions que haurien de complir-se per a aquesta mena 

d'empadronament, un cop aportada la petició d’inscripció al padró seran les 

següents:

- Les persones responsables dels Serveis Socials informen sobre la 

habitualitat de la residència en el municipi del/la veí/na que es 

pretén empadronar i concreció d’una adreça concreta a efectes 

d’inscripció al padró.

- Serveis Socials indicaran la adreça que ha de figurar en la inscripció 

padronal amb el compromís d’intentar la pràctica de la notificació quan 

es rebi en aquesta adreça una comunicació procedent d'alguna 

Administració Pública.

En aquestes condicions, la adreça de l'empadronament serà:

 

La que assenyalin els Serveis Socials: la direcció del propi Servei.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació b2d81cd0f86540509dc1c6ce8b611f45001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Núm. Exp. General: 1101/2021   
La Pau,5 (08757) Referència: 
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

Un punt geogràfic concret on aquesta persona veïna sol pernoctar 

(barraques, caravanes, coves, etc. i fins i tot absència total de sostre) 

evidentment, per a practicar aquest tipus d'inscripció no és necessari 

garantir que la notificació arribarà al seu destinatari, sinó simplement 

que és raonable esperar que en un termini prudencial se li podrà fer 

arribar.

CASUÍSTIQUES EXCEPCIONALS

Per últim, tot i que resulta innegable que l'accés al padró ha de ser facilitat amb 

independència de la situació administrativa o habitacional de les persones que 

resideixen al municipi, cal posar especial atenció en aquells casos mes extrems 

en què, un cop analitzada la seva situació de precarietat  personal, econòmica, 

familiar i/o social,  es constata que les característiques excepcionals del cas 

concret, no permeten encaixar-lo en cap dels recursos normalitzats plantejats, 

fins i tot, podent derivar, en cas de d’aplicar-se els processos i tràmits previstos 

anteriorment, en una previsible exclusió residencial de la persona ciutadana.

En tot cas, les qüestions que requereixin aclariments concrets sobre 

casuístiques determinades en casos de padró, incidències, etc. es coordinaran 

entre la Unitat de Padró i els Serveis Socials.

Apreciada aquesta excepcionalitat, procedirà la valoració per part de l’autoritat 

competent, i previ informe de situació dels serveis socials, de les alternatives 

aplicables al cas específic i que possibilitin que aquestes persones residents al 

municipi, puguin inscriure’s en el Padró Municipal i adquirir la condició de 

persones veïnes, necessària per a l'exercici dels drets i el compliment de les 

obligacions inherents a aquesta condició, tal com disposa la Llei 7/85 de 2 

d'abril, de Bases de Règim Local.
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