
 

La Llei d’estrangeria determina quins són els drets i 

llibertats que no depenen de la situació administrativa:  

•  Llibertat de reunió i manifestació 

•  Llibertat d’associació 

•  Dret a l’educació obligatòria i postobligatòria 

•  Llibertat de sindicació i vaga 

•  Dret a l’assistència sanitària  

•  Drets als serveis i prestacions socials bàsiques 

•  Dret a la tutela judicial efectiva 

La motivació del nou protocol és que totes les 

persones que conviuen en el nostre territori tinguin 

els mateixos drets i llibertats. 

El padró és un metadret: obre la porta a accedir a 

drets com la salut, l’educació o els serveis socials. I 

afavoreix l’ordenació de l’economia, la convivència, 

drets de les persones en situació d’irregularitat i la pròpia 

societat assegurant la igualtat de drets.  

 

Què cal per a inscriure's al padró municipal?  

• Acreditar la identitat: nom i cognoms, sexe, nacionalitat, 

lloc i data de naixement i número de document 

d’identificació 

• Domicili habitual (permanència al municipi) 

 

 



 

 

El nou protocol1 permet fer tant offline com online -tots 

els dies de l'any- els següents tràmits: 

• La sol·licitud dels certificats d’empadronament 

(expedició automàtica. Ja se n'han expedit més de 6.080 

des de la posada en marxa l'agost de 2020). 

• L’aportació de documentació relativa a un tràmit ja 

iniciat al padró o l’autorització de la cessió de dades 

personals (per tramitar els certificats de convivència, 

per exemple) 

• L’alta al Padró Municipal d'Habitants 

• L’alta per naixement i la baixa per defunció 

• El canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants 

• La renovació de la inscripció en el Padró Municipal 

d'Habitants. 

• L’actualització de dades de caràcter obligatori en el 

Padró Municipal d'Habitants de persones majors de 14 

anys 

 

                                                 
1 S'elabora en funció d’allò previst en l'article 54.3 del Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol 

reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats LocaIs (en la redacció donada pel 

Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre) que diu literalment: "La inscripción en el padrón 
municipal de personas que residiendo en el municipio carezcan de domicilio en el 
mismo solo se podrá llevar a cabo después de haber puesto el hecho en conocimiento 
de los servicios sociales competentes en el ámbito geográfico donde esa persona 
resida". Els Ajuntaments no tenen competència per jutjar qüestions de propietat sobre 
l'habitatge, empadronar a algú no distorsiona els drets dels legítims propietaris. 
Així com també es destaca en el punt 3 de Resolució de 29 d'abril de 2020, de la 
Sotssecretaria, 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 sobre 
la gestió del Padró municipal. Article 3.3.: el Padrón debe reflejar el domicilio donde 
realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción 
padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre 
la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-
sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. 

 



 

L’Ajuntament de Lleida disposava des del 2017 d’un 

protocol per empadronar a ciutadans en situació 

d’ocupació irregular. 

El 29% dels lleidatans i lleidatanes són d'orígens 

diversos segons les dades del padró, per això, el web 

està disponible en català i en castellà i en els propers 

dies s'ampliarà amb una guia d'ús i informativa en 

anglès, francès, romanès i wòlof. 


