
 

 

OFICINA DEL SINDIC // PERSONER Sr. ___________ 

Nom del municipi 

 

 

_________________________, amb adreça a efectes de notificacions al carrer 

____________________, d' aquest municipi, davant aquest SINDIC  COMPAREIX I 

DIU, 

 

Que en data _________ va presentar a aques 'Ajuntament sol.licitut 

d'empadronament. S'adjunta copia de la mateixa. 

 

Que en data _________ , havent passat _____ mesos des de la sol.licitut sense haver 

tingut cap comunicació, es va sol.licitar certificat de silenci positiu. S'adjunta copia 

de la sol.licitut. 

 

Que a data d'avui no s'ha rebut cap comunicació I no consto emapdronat.  

 

Donat que aquesta negativa a empdronar-me vulnera el previst en l'article 24 de la 

LPAC: 

 

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la 

consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. 

 

I tenint en compte el que consta en 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”. 

 

“(...) 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. 9.2 CE: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que 

la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 

efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social” 

 

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. 

 

 
Per tot aixo, SOL.LICITA, 

 

Es tingui per presentada aquesta queixa, i s'actui de conformitat,   

 

 

A _________________  a ___ de _____  de 2020. 

 

 

 


