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Increment dels requisits per a l'empadronament de menors amb un sol progenitor
 08/02/2023  
Padrón de Habitantes

El BOE de 8 de febrer de 2023 publica la Resolució de 3 de febrer de 2023, de la Presidència de l'Institut Nacional

d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es modifica la de 17 de febrer

de 2020, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del Padró municipal.

La principal modificació porta raó de la nova redacció de l'article 154 del Codi Civil donada per la disposició final

segona de la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la

violència, que incluyó entre les funcions de la pàtria potestat la de decidir el lloc de residència habitual de la

persona menor d'edat. Això implica que, excepte suspensió, privació de la potestat o atribució exclusiva d'aquesta

facultat a un dels progenitors, es requereix el consentiment de tots dos o, en defecte d'això, autorització judicial

per al trasllat de la persona menor d'edat, amb independència de la mesura que s'hagi adoptat en relació a la seva

guarda o custòdia.

Amb això es produeix un canvi de criteri pel que fa a les instruccions dictades en la Resolució de 17 de febrer de

2020 per a l'empadronament de menors amb un sol progenitor, destacant el supòsit del progenitor que ostenta la

guarda i la custòdia en exclusiva, que fins ara no necessitava acreditar el consentiment de l'altre progenitor o

aportar una autorització judicial.

La segona modificació ve derivada de la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i

processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica i afecta totes les

referències que hi havia en les instruccions relatives a la representació legal dels incapacitats, indicant en un nou

subapartat 2.2.5, relatiu al «Exercici de la capacitat jurídica en matèria padronal de les persones amb

discapacitat» que, amb caràcter general, no és procedent realitzar cap tipus de distinció en matèria

d'empadronament de les persones amb discapacitat, per la qual cosa solament en els supòsits excepcionals en

els quals se'ls hagi nomenat un representant legal serà necessari acreditar aquesta representació a efectes

padronales, mitjançant la corresponent autorització o resolució judicial

A més, s'han actualitzat les referències al Codi Civil quant a les actuacions en el Padró de menors majors de 16

anys i s'han corregit els models de sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per a estrangers no

comunitaris sense autorització de residència permanent, suprimint la referència que hi havia en tots dos al

document nacional d'identitat que no és aplicable als estrangers no comunitaris, així com els seus títols, per fer

referència a la residència de «llarga durada», com es denomina actualment, en lloc de «permanent».

Per tot plegat, s'ha modificat l'apartat 1. Consideracions generals, s'ha reelaborado tot l'apartat 2.2 relatiu a la

documentació acreditativa de la representació, s'ha modificat el model de la Fulla Padronal per adaptar els

apartats informatius del revers i s'han corregit els annexos corresponents als models afectats.

Vigència: la modificació entra en vigor el 8 de febrer de 2023
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