
Resolució  de  29  d'abril  de  2020,

de  la  Subsecretaria,  per  la  qual  es

dicten  instruccions  tècniques  als

Ajuntaments  sobre  la  gestió  del

Padró  municipal

Empadronament en
infrahabitatges i de

persones sense domicili

La correcta aplicació d'aquest criteri determina,

d'una banda, que s'haja d'acceptar com a domicili

qualsevol direcció on efectivament visquen els veïns,

i, per una altra banda, que puga i haja de recórrer a un

«domicili fictici» en els supòsits en què una persona

que no té sostre resideix habitualment en el municipi

i siga coneguda dels Serveis Socials corresponents

Que  els  responsables  d 'aquests

Serveis  informen  sobre  l 'habitualitat

de  la  residència  en  el  municipi  del

veí  que  es  pretén  empadronar

Condicions

Que  els  Serveis  Socials  indiquen  la

direcció  que  ha  de  figurar  la  inscripció

padronal  i  es  comprometen  a  intentar  la

pràctica  de  la  notificació  quan  es  reba  en

la  direcció  una  comunicació  procedent

d 'alguna  administració  pública

Que  els  Serveis  Socials  estiguen

integrats  en  l 'estructura  orgànica

d 'alguna  Administració  Pública  o

davall  la  seua  coordinació  i

supervisió

La direcció de l'empadronament serà la que assenyalen

els Serveis Socials: la direcció del Servei mateix, la de

l'Alberg municipal, la del punt geogràfic concret on

aquest veí sol pernoctar, etc. Per practicar aquest tipus

d'inscripció, no cal garantir que la notificació arribe al seu

destinatari, sinó simplement que és raonable esperar que

en un termini prudencial se li podrà fer arribar

Novetats



Procediment de comprovació periòdica de la
residència dels estrangers que no tenen l'obligació de

renovar la seua inscripció padronal (NO_ENCSARP)

Es realitzaran comprovacions periòdiques de la

residència en el municipi dels estrangers que no

tenen l'obligació de renovar la seua inscripció

padronal cada dos anys: els NO_ENCSARP. Es faran

per a aquells que l'última inscripció padronal tinga

més de dos anys d'antiguitat, en el cas de no estar

inscrits en el RCE, o més de cinc, si ho estan

Tinguen  una  autorització  de

residència  caducada  o  el  certificat

d 'inscripció  en  el  RCE  de  ciutadà  de

la  unió  haja  estat  expedit  fa  més  de

cinc  anys

Certificació i volant d'empadronament

Correspon a l'Ajuntament controlar la legalitat de l'accés a

les dades del seu Padró municipal de conformitat amb les

normes establertes a aquest respecte pel Reglament

general de protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018,

havent de prendre les precaucions necessàries en la

difusió de dades (Volants, certificats), com incloure

anotacions de prevenció en les inscripcions dels

ciutadans afectats que advertisquen de la seua situació


