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El Síndic denuncia que la diversitat de criteris  dels ajuntaments  
en la gestió de l’empadronament d’immigrants provoca 
desigualtats  
 
El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha denunciat avui la disparitat de criteris que 
usen els ajuntaments en la gestió de l’empadronament d’immigrants. Aquesta 
diversitat d’actuacions posa en perill el principi constitucional de seguretat 
jurídica i provoca desigualtats  en funció del municipi de residència. 
Ribó, acompanyat de l’adjunta Laura Díez ha presentat avui en comissió al 
Parlament l’informe extraordinari “La gestió municipal de l’empadronament 
dels immigrants” que havia lliurat a la cambra el passat mes de gener. 
L’Informe es basa en els resultats d’un qüestionari respost per 70 
ajuntaments, elaborat per la Fundació Carles Pi i Sunyer per encàrrec del 
Síndic sobre la gestió del padró municipal amb relació als immigrants. 
Per acabar amb aquesta diversitat, el Síndic recomana una legislació comuna i 
unificar els criteris emprats pels ajuntaments. 
Aquesta unificació de criteris permetria als immigrants conèixer les 
expectatives de dret que tenen en les seves relacions amb el padró municipal, 
i evitar al mateix temps les situacions de desigualtat actuals. 
 
El padró en els casos de sobreocupació d’habitatge o d’infrahabitatge 
El Síndic recorda  als responsables municipals que el padró ha de reflectir al 
màxim la realitat del cens de persones que viuen al domicili i que, per tant,  
s’haurien d’evitar pràctiques com ara l’ús del padró com a instrument per 
tractar la sobreocupació d’habitatges.  
Tots els ajuntaments enquestats en l’informe  han posat en marxa algun   
mecanisme previ i una quarta part pren mesures posteriors a 
l’empadronament per lluitar contra el fenomen de la sobreocupació i els 
habitatges en mal estat. 
Com a mesura prèvia destaca  limitar,  en un 28,6% dels municipis, el nombre 
de persones per habitatge, denegar l’empadronament sobre la base de la 
sobreocupació, en el 17, 1%,  i exigir la cèdula d’habitabilitat, en un  14,3% dels 
ajuntaments enquestats. 
Com a mesures posteriors, la més comuna (la practiquen el 22,9% dels 
municipis)  és comunicar als serveis d’inspecció els casos de sobreocupació 
detectats en el padró. 
Qualsevol modificació que alteri l’ús o modifiqui la utilitat del padró, que és  
reflectir la realitat del cens d’habitants d’un municipi,  hauria de ser tinguda 
en compte en el moment d’afrontar una reforma legal. 
 
Més coordinació entre el padró i altres serveis municipals 
Es fa difícil portar a terme una adequada gestió del padró sense tenir en 
compte  la intervenció d’altres serveis municipals com poden ser els serveis 
socials o la inspecció municipal. Una major coordinació garantiria una millor 
atenció als veïns del municipi. 
 



 
 
 
Les garanties dels immigrants  per conèixer les seves baixes padronals 
L’entrada en vigor de la darrera reforma de la llei d’Estrangeria va suposar 
l’obligació dels municipis de donar de baixa d’ofici els estrangers quan hi hagi 
un acord d’expulsió o transcorreguts dos anys des de la inscripció,  si l’afectat 
no disposa d’un permís permanent. 
En la mesura de les seves possibilitats, els municipis han de donar les 
màximes garanties possibles perquè els estrangers siguin coneixedors que es 
durà a terme la seva baixa del padró. Malgrat que no es tracti d’un requisit 
legalment establert, el Síndic recomana  informar l’interessat  abans de la 
baixa perquè pugui informar de la seva residència actual. Es tractaria d’una 
pràctica administrativa que contribuiria a adequar el padró a la realitat del 
municipi. 
Els 70 municipis enquestats  no donen audiència a l’interessat i només 
efectuen un preavís  abans de la baixa. En un 77% dels casos  no consideren 
que una sol·licitud de certificació padronal, uns mesos abans que es 
compleixin els dos anys, sigui prova de la continuïtat de residència habitual al 
municipi.  
 
Accés i cessió de dades del padró 
L’accés dels cossos policials a les dades del padró, establert en la Llei 
d’estrangeria, suposa una clara afectació dels drets fonamentals  dels 
estrangers. És per això que es recomana  als ajuntaments que facin un 
seguiment puntual i exhaustiu del nombre d’accessos policials i del tipus de 
dades consultades. 
Segons els resultats de l’enquesta feta als municipis, quan l’accés és demanat 
pel Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra, s’efectua 
per mitjà d’una sol·licitud prèvia,  però quan es tracta de la policia local l’accés 
és directe en el 47% dels casos. Un 39% dels ajuntaments no saben quantes 
vegades s’hi ha accedit. 
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