SERVICI SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
Secció de Població i Territori

INFORMACIÓ GENERAL
1.

Què és el padró municipal d'habitants?

És el registre administratiu en el qual els ajuntaments inscriuen les
persones que hi residixen habitualmen. Les persones inscrites formen la població
del municipi i la seua inscripció els atorga la condició de veïns.
2.

Quina legislació s'aplica?

•
Llei 4/1996, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local.
•
RD 1690/1690/1986, pel qual s'aprova el Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel RD 2612/1996.
•
Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1985, de
2 d'abril, a l'efecte de perfeccionar la informació continguda en el Padró municipal
relativa als estrangers empadronats.
•
Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Vicesecretaria, 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.
•
Normes complementàries del Consell d'Empadronament.
3.

Tinc obligació d'empadronar-me?

Les persones que viuen a Espanya estan obligades a inscriure's en el
padró del municipi en el qual residixen habitualment.
4.

Puc empadronar-me en un lloc diferent al que residisc?

Tota persona que visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró
del municipi on residix habitualment. Qui visca en diversos municipis o en
diversos domicilis dins del mateix municipi, haurà d'inscriure's únicament en el
qual habite durant la major part de l'any.
D'altra banda, el domicili habitual en el municipi és una de les dades que, amb
caràcter obligatori, han de figurar en el Padró.
En conseqüència, NO és possible estar empadronat en un domicili en el qual no
es residix.
5.
Si tinc diverses residències en diferents municipis i/o diversos
domicilis dins del mateix municipi On he d'empadronar-me?
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Les persones amb diverses residències en diferents municipis durant l'any
només podran empadronar-se en un d'ells, el qual haurà de ser el municipi en
què residisquen durant més temps a l'any.
Les persones amb diversos domicilis dins del mateix municipi hauran d'inscriure's
únicament en el qual habiten durant la major part de l'any.
6.

Quina diferència hi ha entre una alta i un canvi de domicili?

ALTA en el padró de la ciutat de VALÈNCIA: és la inscripció de les
persones que han fixat la seua residència habitual en el municipi de València,
procedents d'un altre municipi o de l'estranger.
CANVI DE DOMICILI en el padró de la ciutat de VALÈNCIA: és la
inscripció de persones que estaven empadronades en el municipi de València i
canvien ara la seua residència a un altre domicili del municipi.
7.

Què suposa el fet d'estar empadronat?

El Padró és un tràmit important perquè, del fet d'estar empadronat, se’n
pot derivar l'accés a determinats drets, com l'assistència sanitària pública o
l'escolarització bàsica dels menors. Este accés a alguns dels servicis de salut i
d'ensenyament, a més, tenen la particularitat que estan relacionats amb la
proximitat al centre on es dona el servici, raó per la qual cal identificar
correctament el lloc de residència habitual en la inscripció padronal.
La inscripció al Padró és també una manera de justificar la residència
habitual en un municipi determinat. L'empadronament és un requisit per a la
majoria de tràmits relacionat amb la Llei d'Estrangeria (reagrupament familiar,
arrelament, etc.).
TRAMITACIÓ
8.
padronal?

Té algun cost empadronar-se o realitzar qualsevol tramitació

NO. La inscripció en Padró és un tràmit gratuït.
9.

Com puc empadronar-me?

A més d'acudir presencialment amb cita prèvia, pot sol·licitar
l’empadronament per internet a través de la Seu Electrònica.
PRESENCIAL: Per a la realització d'este tràmit en qualsevol de les oficines de
gestió padronal haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA en la web municipal
(https://www.valencia.es/es/cas/tramites/cita-previa) o cridar al telèfon
d'atenció ciutadana 010/ 963100010/ 962081104 (1 cita per persona llevat que
siguen unitat familiar). NOMÉS S'ATENDRÀ PRESENCIALMENT LES
PERSONES QUE HAN SOL·LICITAT CITA PRÈVIA.
ELECTRÒNICAMENT: Anar a l'apartat "fer en web" (AVÍS: Estos moviments
padronals no són automàtics, ja que requerixen una revisió de la documentació
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aportada i, si és el cas, dels corresponents requeriments o actuacions de tràmit
que siguen necessàries per a realitzar-los. En relació a estos, no és necessari,
llevat que vosté advertisca que li falta documentació, que presente de nou una
altra sol·licitud. Pot comprovar l'estat de la tramitació de la seua sol·licitud a
través de l'accés a la carpeta ciutadana).

DOCUMENTACIÓ
10.
Quina documentació és necessària per a tramitar un alta
padronal (empadronament) en el Padró municipal de la ciutat de València o
canviar de domicili dins d'esta?
Amb caràcter general en matèria padronal, la documentació necessària a
presentar, és la següent:
-Documentació acreditativa de la identitat, necessària per a provar la identitat de
la persona o persones sol·licitants.
-Documentació acreditativa del domicili de residència, necessària per a provar la
residència real de la persona o persones sol·licitants.
-Documentació acreditativa de la representació o autorització, necessària per a
efectuar en nom d'una altra persona una tramitació padronal.
-Documentació addicional, en el cas específic dels menors d'edat i persones
incapaces.
Esta documentació es troba detallada accedint a través del següent
enllaç,
en
l'apartat
documentació
a
presentar:
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/pa.gp.11
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA
11.
He perdut o m'han robat el document d'identitat, com puc
acreditar la meua identitat per a empadronar-me?
Haurà de presentar una fotocòpia del document d'identitat (DNI,
passaport, NIE, etc.), acompanyada de la denúncia presentada davant dels
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat (Policia Nacional, Guàrdia Civil) o Jutjat
juntament amb la sol·licitud del mateix document, sempre que esta sol·licitud
supose prorroga de validesa.
12.
Soc estranger, puc empadronar-me si els meus documents
d'identitat estan caducats?
No, si vosté té nacionalitat estrangera el seu document d'identitat ha
d'estar en vigor.
13.
Soc espanyol, puc empadronar-me si els meus documents
d'identitat estan caducats?
No, el document nacional d'identitat ha d'estar en vigor.
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MENORS
14.

És necessari empadronar un nounat o es fa automàticament?

Les altes dels nounats en el Padró es realitzen d'ofici a través de la
informació facilitada pel Registre Civil, i s’inscriu el bebé en el domicili en el qual
figuren empadronats els dos progenitors o algun d’ells. En este últim cas, es dona
preferència al domicili en el qual figure inscrita la mare.
També és possible donar d'alta en el Padró als nascuts a sol·licitud dels pares
que tinguen la seua guarda o custòdia, o, en defecte d'això, dels seus
representants legals.
-

Nascuts abans del 15 d'octubre de 2015: presentació del Llibre de
Família o el certificat literal de naixement.
Nascuts a partir del 15 d'octubre de 2015 inscrits en el Registre Civil
pel nou sistema electrònic en el centre sanitari: serà suficient amb la
presentació del certificat electrònic de naixement expedit pel Registre
Civil corresponent (no és necessària la presentació del Llibre de
Família), que el ciutadà s'ha de descarregar en la Seu Electrònica del
Ministeri de Justícia, introduint el codi CSV indicat en la resolució de
sol·licitud d'inscripció enviada pel registre per correu electrònic. Als
que no hagen facilitat correu electrònic, el certificat de naixement se'ls
remet per correu postal al seu domicili.

DOCUMENTACIÓ HABITATGE
15.

Afecta l'empadronament a l'exercici del meu dret de propietat?

La inscripció al Padró no pressuposa drets sobre la propietat de
l'habitatge, ja que la inscripció padronal és totalment independent de les
controvèrsies juridicoprivades sobre la titularitat de l'habitatge, així com de les
circumstàncies físiques o d'una altra naturalesa que el puguen afectar.
16.
domicili?

Quantes persones poden estar empadronades en el mateix

Les que hi residisquen. No hi ha cap limitació respecte al nombre de
persones que poden estar empadronades en un domicili, si totes hi residixen de
manera efectiva.
L'Ajuntament podrà realitzar les actuacions necessàries per a comprovar aquells
casos en què hi ha un número d'excessiu de persones empadronades en un
domicili.
17.

Puc empadronar-me en una oficina o en un local comercial?

El domicili habitual ha de tindre el caràcter d'habitatge. Els locals
comercials, oficines i altres llocs en què es desenvolupen activitats professionals,
poden ser llocs aptes per a l'empadronament només en cas que s'acredite
documentalment que estan autoritzats per a ser utilitzats també com a habitatge.
En cas contrari, l'Ajuntament, amb caràcter previ a la tramitació de
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l'empadronament pels mitjans que considere oportuns, ha de comprovar que el
veí residix realment en el local.
ESTRANGERS
18.

Quan he de renovar i/o confirmar l'empadronament?

Renovació d'inscripció dels estrangers no comunitaris: En cas
d'estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent o de
llarga duració, o comunitària, la inscripció està subjecta a la renovació periòdica
cada dos anys.
Confirmació de residència dels estrangers comunitaris i assimilats i
estrangers no comunitaris amb targeta de residència comunitària o permanent.
En el cas d'estrangers nacionals d'estats membres de la Unió Europea, Islàndia,
Liechtenstein, Noruega, Suïssa i d'altres estats amb targeta de règim comunitari
o amb autorització de residència de llarga duració, la inscripció està subjecta a
la confirmació periòdica de la residència en el municipi.
BAIXA PADRÓ
19.
Soc espanyol, i me’n vaig a viure a l'estranger He de donar-me de
baixa en el padró?
No. Els espanyols que traslladen la seua residència a l'estranger no han
de sol·licitar la baixa en el municipi en el qual estan empadronats, han de
sol·licitar l'alta en l'oficina o secció consular del país de destinació, que la
remetrà, a través del Ministeri d'Assumptes Exteriors a l'INE, el qual la traslladarà
al municipi de procedència on causarà baixa sense més tràmit.
Quan torne a Espanya no n'hi ha prou a comunicar a l'oficina consular la seua
tornada, sinó que, en este cas, sí que ha de sol·licitar l'alta en el padró del
municipi on vaja a residir.
20.
el padró?

Soc estranger i torne al meu país, he de donar-me de baixa en

Sí, ha de sol·licitar-la per escrit a través del Registre d'Entrada o la Seu
Electrònica si disposa de certificat digital, i indicar la data en què deixarà de
residir a València per tornar al seu país, adjuntant la documentació identificativa
corresponent.
21.
Puc sol·licitar la baixa del padró d'una persona que estava
empadronada en el meu domicili i ja no hi residix?
La persona propietària de l'habitatge o la titular del contracte d'arrendament que
acredite esta condició amb la documentació pertinent, pot donar-se de baixa per
trobar-se indegudament inscrita en el Padró Municipal d'Habitants a una persona
o persones per no residir en el domicili.
Per a obtindre més informació d'este procediment pot accedir a l’enllaç següent
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/pa.gp.25
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Així mateix, s'indica que declarar dades que no són vertaderes pot ser constitutiu
de delicte i/o falta.
CERTIFICATS
22.

Com puc demanar un certificat d'empadronament?

Si vosté està empadronat a la ciutat de València i necesiita un certificat
d'empadronament,
pot
obtindre'l
accedint
a
l’enllaç
següent
https://www.valencia.es/cas/tramites/certificado-de-padron
23.

Quant de temps té de validesa el certificat d'empadronament?

Els certificats d'empadronament reflectixen la situació d'empadronament
en la data de la seua expedició. Esta situació pot variar després d'esta data,
perquè no hi ha cap disposició que fixe una periodicitat determinada entre
actualitzacions padronals. En conseqüència, haurà de ser l'organisme davant del
qual haja de fer efecte el justificant el que determine, en funció de la data
d'expedició, la validesa d'este.

Si li ha resultat útil esta informació o vol plantejar algun suggeriment, pot indicarho a través del següent correu electrònic: població@valencia.es
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