EL DRET A
L'EMPADRONAMENT
GUIA RÀPIDA

Què és l’empadronament?
L'empadronament és l'acte de registrar-se a l'ajuntament
del municipi de residència habitual. Determina que la
persona és considerada veïna d’aquesta població.

Qui pot empadronar-se?
Poden empadronar-se totes les persones que resideixen a
Catalunya, amb independència de la seva situació
administrativa. També aquelles sense domicili fix, que han de
comunicar la seva situació a l'ajuntament.

És obligatori empadronar-se?
Sí. Tota persona que viu a Catalunya està obligada a
inscriure’s al padró del municipi on resideix habitualment i
l'ajuntament ha d'empadronar-la. Els ciutadans que resideixen
en diversos municipis s’han d’inscriure exclusivament al padró
del municipi on passen més temps durant l’any.

Quins drets m’atorga el padró?
L'empadronament es converteix en un acte de gran
transcendència ja que se'n deriven un seguit de drets, entre
d'altres:
A l'assistència sanitària pública
Als serveis bàsics d'atenció social primària
A les ajudes d'urgència social
Als serveis de centres oberts per a adolescents i infants

On s’ha de tramitar?
L'empadronament s’ha de fer a l’ajuntament, en concret a
l'oficina d'atenció ciutadana del municipi de residència.

Quin cost té l’empadronament?
L’empadronament és gratuït, no té cap cost.

Quines dades cal donar?
El nom i els cognoms
El sexe
El domicili habitual
La nacionalitat
El lloc i data de naixement
El número de document nacional d’identitat o, si es tracta
de ciutadans estrangers, del document oficial equivalent
El certificat o títol escolar o acadèmic
Les dades necessàries a l’efecte d’elaborar un cens

Què se’n farà, de les dades?
Les dades del padró municipal són confidencials. Tot i això,
poden ser comunicades a altres administracions públiques que
necessitin conèixer dades sobre la residència o el domicili per
poder exercir les seves competències.

Quina documentació cal presentar?
Document d'identitat de la persona sol·licitant: DNI,
NIE, passaport o document anàleg.
Documentació sobre el seu domicili: escriptures de
propietat, contracte de lloguer o qualsevol altre document
que acrediti la titularitat de l’habitatge i la disponibilitat
d’allotjament, com factures de subministrament.

No soc ni la persona propietària ni la llogatera de
l’habitatge on visc. Què he de fer?
Si no s’és ni el propietari ni el llogater de l'habitatge on es
resideix, cal estar autoritzat per aquests per empadronar-se.
En cas que això no sigui possible, es pot facilitar una
adreça de notificació diferent a la de la residència.

Soc una persona estrangera. Puc empadronar-me?
Sí. Les persones estrangeres que disposen de targeta
d'identitat d'estranger han d'utilitzar aquest document per
empadronar-se. També és vàlid el passaport.

Soc una persona estrangera extracomunitària i no disposo
de residència de llarga durada a l’Estat espanyol. Què he
de fer?
Els ciutadans estrangers extracomunitaris que no disposin de
residència de llarga durada a Espanya, han de renovar cada
dos anys la seva inscripció al padró municipal. En cas contrari,
l'ajuntament els podria donar de baixa del padró.

Soc demandant d’asil. Puc empadronar-me?
Sí. En el cas dels demandants d'asil sense passaport, és vàlid
per a l'empadronament el document provisional de
sol·licitant d'asil.

Quan m’empadrono tinc automàticament la residència
legal a Catalunya?
No. La inscripció de les persones estrangeres al padró
municipal no constitueix prova de la seva residència legal a
Catalunya. L'empadronament simplement certifica que es
resideix en una població.

Tinc dificultats perquè l’Ajuntament del municipi on visc
habitualment m’empadroni. On puc reivindicar els meus
drets?
Contacta amb l’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat
de Catalunya omplint aquest formulari.
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