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AJUntAment de BredA

Edicte d’aprovació definitiva d’una ordenança 

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 7 de maig de 
2012, va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança muni-
cipal reguladora dels requisits formals en el procés d’empadrona-
ment.

No havent-se presentat reclamacions durant el període d’exposició 
pública, l’acord provisional esdevé definitiu d’acord amb el que dis-
posa l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/204, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.

D’acord amb el que preveu l’article 17.4 de l’esmentat Text Refós, es 
procedeix a publicar el text íntegre de l’ordenança esmentada.

“ORDENaNÇa MuNICIPaL REGuLaDORa DELS REQuISITS 
FORMaLS EN EL PROCÉS D’EMPaDRONaMENT

Preàmbul
L’acte d’empadronar-se en el municipi on un individu resideix ha-
bitualment és un dret i un deure per a tota persona que visqui a 
l’Estat espanyol, i així ho estableixen l’article 15 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 39.1 del 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, per el qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

És a partir del compliment d’aquesta premissa legal que el padró és 
el registre administratiu on consten els veïns del municipi i esdevé 
un instrument que ha de permetre a l’administració conèixer la rea-
litat demogràfica i així poder crear projeccions futures. 

La inclusió d’una persona en el padró és conseqüència de l’exer-
cici de la llibertat de residència reconegut a l’article 19 de la CE i 
és determinant, tant pel que fa a la seva capacitat administrativa, 
com també en l’esfera dels seus drets privats. Per tant, es genera un 
veritable estatut jurídic administratiu, del qual el ciutadà no pot ser 
privat, sinó en els casos i en la forma establerta per la Llei. 

així doncs, considerant el que s’exposa en aquest text que serveix 
de preàmbul, es proposa, l’establiment de la següent ordenança
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article 1.- 
a l’empara de les disposicions legals vigents, s’estableix la present 
ordenança municipal que té com objectiu regular els requisits for-
mals en el procés d’empadronament.

article 2.- 
Per a poder procedir a l’empadronament d’un ciutadà o ciutadana 
en aquest ajuntament, cal aportar la documentació següent: 

Per a persones procedents d’altres indrets de Catalunya o de la resta 
de l’Estat i que siguin de nacionalitat espanyola: 

a.- Document Nacional d’Identitat.
b.- Títol de propietat o de lloguer, de l’habitatge on es vol em-

padronar, en el municipi de Breda. Es tracta de documents 
que serveixen per constatar i/o comprovar que les dades con-
signades pels veïns,  sobre l’habitatge s’ajusten a la realitat 
però no per qüestionar la legalitat de l’ocupació, ja sigui per 
incidències de naturalesa jurídica privada o de legalitat urba-
nística. 

Per a persones procedents de l’estranger, a més a més de la docu-
mentació anterior en l’apartat b), es podrà sol·licitar: 

a.- Targeta de residència i NIE. 
b.- autorització de residència temporal o permanent en el país.

article 3.- 
a l’objecte de la present ordenança i en relació al reagrupament fa-
miliar, cal tenir present que els familiars beneficiaris per la Directiva 
2003/86/CE, en relació a un nacional d’un tercer país que resideixi 
legalment que ho sol·liciti, són: 

a.- El cònjuge del reagrupant. 
b.- Els fills menors del reagrupant i del seu cònjuge, inclosos els 

adoptius legalments. 
c.- Els fills menors del reagrupant, fins i tot els adoptius, quan 

tinguin el dret de custòdia i estiguin al seu càrrec. 
d.- Els fills menors, inclosos els adoptius, del cònjuge quan aquest 

tingui el dret de custòdia i els tingui al seu càrrec. 

Els funcionaris responsables i encarregats del registre d’empadro-
nament podran sol·licitar la documentació necessària per tal que 
s’acrediti fefaentment el grau de parentiu declarat. 

article 4.- 
Totes les condicions que s’estableixen en la present ordenança, tam-
bé s’hauran de contemplar i complir, en els supòsits anomenats de 
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reagrupament familiar. alhora s’haurà de contemplar la normativa 
vigent d’estrangeria en el moment de sol·licitar el reagrupament fa-
miliar. 

article 5.- 
L’ajuntament podrà donar de baixa d’ofici, per inscripció indegu-
da, a les persones empadronades que incompleixin el que estableix 
aquesta ordenança, i el que estableix el Reglament de població i de-
marcació territorials dels ens locals, així com la normativa urbanís-
tica i la sectorial d’habitatge.

article 6.- 
L’ajuntament podrà declarar d’ofici la inscripció en el padró com 
a veïns, a aquelles persones que resideixen habitualment en el mu-
nicipi i no hi constin inscrits, seguint el procediment administratiu 
establert a l’efecte, donant audiència a l’interessat. 

article 7.- 
L’ajuntament podrà establir actuacions de control i comprovació de 
qualsevol dels paràmetres continguts en aquesta ordenança a través 
dels seus respectius tècnics, i mitjans propis, en les matèries que hi 
concorren. 

DISPOSICIÓ FINaL DEROGaTORIa 
La present ordenança un cop aprovada definitivament i publicada 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, entrarà en vigor pas-
sats vint dies i  derogarà el règim jurídic de l’anterior ordenança.”

Contra els acord definitius es podrà interposar recurs contenciós ad-
ministratiu d’acord amb l’article 19 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març (TRLRHL), davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya, en el termini de 2 mesos comptats des del dia següent al de la 
publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.

Breda, 22 de juny de 2012

Jordi Iglesias i Salip
alcalde


