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ADMINISTRACIÓ

ORDENANÇA REGULADORA DELS REQUISITS FORMALS EN EL PROCÉS 
D’EMPADRONAMENT 
 
PREÀMBUL. 
 
L’acte d’empadronar-se en el municipi on un individu resideix habitualment és un dret i un deure 
per a tota persona que visqui a l’Estat espanyol, i així ho estableixen l’article 15 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i l’article 39.1 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. 
 
És a partir del compliment d’aquesta premissa legal que el padró pot esdevenir un registre fidel 
que ha de permetre a l’administració conèixer la realitat del municipi que faciliti, entre d’altres 
coses, poder fer projeccions demogràfiques futures. 
 
Així doncs, considerant el que s’exposa en aquest text que serveix de preàmbul, es proposa 
 
L’establiment de la següent ordenança: 
 
Article 1.- A l’empara de les disposicions legals vigents, s’estableix la present ordenança municipal 
reguladora de requisits formals de l’empadronament. 
 
Article 2.- L’objecte d’aquesta ordenança és regular els requisits objectius que cal complir per 
poder empadronar-se en aquest municipi,  
 
Article 3.- La inscripció en el Padró municipal d’aquest Ajuntament, requerirà l’aportació de la 
següent documentació: 
a. DNI, NIE, passaport vigent o altre document que acrediti la identitat de l’interessat. 
b. Títol de tinença de l’habitatge: escriptura pública de propietat, usdefruit, contracte de lloguer, o 
consentiment escrit del propietari autoritzant l’ús de l’immoble. 
c. Si s’escau, baixa padronal  del municipi d’anterior residència 
 
2. En el supòsit de persones amb dos o més habitatges on poder residir, es podrà sol·licitar el 
document acreditatiu de l’emplaçament del seu lloc de treball. 
 
Article 4.- L’ Ajuntament podrà donar de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, les persones 
empadronades que incompleixin el que estableix aquesta ordenança i, en tot cas, el que estableix 
el Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals i normativa concordant. 
 
Article 5.- L’ Ajuntament podrà declarar d’ofici la inscripció en el padró com a veïns, a les persones 
que resideixen habitualment en el municipi i no hi constin com inscrits. 
 
Article 6.- L’ Ajuntament podrà establir actuacions de control i comprovació de qualsevol dels 
continguts en aquesta ordenança a través dels seus respectius tècnics, i mitjans propis, en les 
matèries que hi concorren.” 
 
 


