Ajuntament de
Oficina d'Atenció al Ciutadà
Expedient d' Empadronament _________________

_________________________, provist de passaport/NIE/DNI _________________ amb adreça a
efectes de notificacions a ________________________ d'aquest municipi davant aquest
AJUNTAMEN COMPAREIX I DIU,
Que havent rebut la notificació de data __ de __________ que s'adjunta, mitjançant denegant la
inscripció padronal, el present escrit presenta RECURS DE REPOSICIO contra la mateixa, en
base a les següents:
AL.LEGACIONS
PRIMERA.- L'únic motiu alegat pel qual es denega la sol.licitut d'empadronament és que el Sr/a
___________ no consta en els registres de Serveis Socials, i per tan que no es pot seguir el
procediment per establir un “domicili fictici”.
Aquest argument no només vulnera la normativa en matèria de la inscripció padronal, sino els
principis que regeixen l'actuar de l'administració pública.
Com molt bé disposa el recent monogràfic “El dret a ser empadronat i la bona administració” del
Fòrum de Síndics i Síndiques, defensosrs i defensores locals de Catalunya (2019):
“El dret a ser inscrit en el padró actua a més com el que podríem qualificar de metadret: és la
porta d’accés al gaudi d’un altra conjunt de drets o bé la seva vulneració pot suposar la vulneració
d’altres drets associats, fins i tot constitucionals i fins i tot sotmesos a la protecció del recurs
d’empara davant del Tribunal Constitucional”.
Així mateix disposa que “l’obligació jurídica de l’Administració municipal d’empadronar al
sol·licitant es connecta des d’aquesta perspectiva amb el mandat constitucional i estatutari de
remoure els obstacles per a la igualtat real i efectiva de les persones i la necessària interpretació
de la normativa del padró de conformitat amb el mateix (art. 163 de la CE; 5.1 i 5.3 de la LOPJ).
En aquest sentit, la normativa del padró i la seva aplicació administrativa ha d’interpretar-se de
conformitat amb l’art. 9.2 de la Constitució i l’art. 4.2 de l’Estatut d’Autonomia vigent, de
contingut molt similar, per cert, i relatiu a la igualtat real o material de les persones.
Art. 4.2 EAC
Els poders públics de Catalunya han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat
dels individus i dels grups siguin reals i efectives; han de facilitar la participació de totes les
persones en la vida política, econòmica, cultural i social, i han de reconèixer el dret dels pobles a
conservar i desenvolupar llur identitat.
Pel que fa als estrangers, el Tribunal Constitucional espanyol ha reconegut tradicionalment que
les persones estrangeres són titulars de la major part dels drets fonamentals i que no són possibles
diferències en drets imprescindibles per a la garantia de la dignitat humana. Vegi’s, per exemple,
la STC 236/2007, de 7 de novembre; STCA 259/2007, de 19 de desembre; o la SAN 5385/2018, de
28 de “desembre de 2018.

TERCERA.- El fet de ni tan sols intentar entrevistar al Sr. _______ per saber quina és la seva
situació residencial vulnera la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(Arts 15, 16 i 17) on s'estableix l'obligació de tot ciutadà que resideix en un municipi
d'empadronar-se I per tan de l'Administració de fer tot el possible per fer-ho.
QUARTA.- La Resolució de 29 d'abril de 2020, per la qual es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, reitera (com ja deien anteriors instruccions)
no només l'obligació dels ajuntaments a empadronar a aquelles persones que viuen en un municpi
amb independència del tipus de vivenda en el que viuen sino també que l'Ajuntament ha de procedir
a comprobar que efectivament aquesta persona resideix al municipi, i en cas de ser així, i no tenir
domicili fixe, llavors empadronar en un “domicili fictici” de Serveis Socials.
CINQUENA.- Així mateix, i tal i com dipsosa el document esmentat anteriorment (“El dret a ser
empadronat i la bona administració” del Fòrum de Síndics i Síndiques, defensors i defensores
locals de Catalunya (2019)) “el dret a una bona administració exigeix un deure de deguda
diligència i deguda cura en l’activitat administrativa conduent a fer possible l’inscripció
padronal de tota aquella persona que residex en un municipi”.
Per tot aixo, SOL.LICITA,
Es tingui pere presentat el present recurs, I de conformitat amb el que s'alega, es procedeixi a
empadronar al Sr/a_______________.
A _________________ a ___ de _____ de 2020.

