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NOTA JURIDICA SOBRE LA “MOCIÓ GRUP MUNICIPAL ICV-EUiA DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT PER GARANTIR LA REGULARITZACIÓ DE 

LES PERSONES MIGRADES SENSE NECESSITAT D’UN CONTRACTE DE 
TREBALL” 

 
1.- Àmbit i projecció de la present nota 
 
Per la seva pròpia naturalesa es contrau i limita per modus únic i exclusiu als aspectes 
estrictament jurídics que es deriven de la posada en connexió del seu contingut amb 
l’ordenament jurídic vigent i per tant, en cap cas aquesta anàlisi va referida a la moció 
en si mateixa com a escrit autònom de manifestació d’una legítima voluntat política de 
membres electes del Consistori en exercici del dret bàsic a presentar mocions i 
manifestar opinions individuals. 
 
2.- Aspectes de marc legal 
 
Apartat 1r dels acords,  
 
No procedeix ja que allò que disposa es compleix, com no podia ser altrament, en 
preceptuar la llei que s’ha d’incloure en el Padró Municipal d’Habitants (PMH) tota 
persona que resideixi en el municipi, en els següents termes del marc normatiu 
aplicable: 
 
- L’article 17.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril disposa que els ajuntaments han de 
mantenir actualitzat el PMH “de modo que los datos contenidos en estos concuerden 
con la realidad”, i per tant, l’únic requisit per a la inscripció és l’element fàctic de que la 
persona resideixi habitualment en el municipi. 
 
- En el sentit esmentat una Resolució de 21 de juliol de 1997, de la Subsecretaria del 
Ministeri de la Presidència, va aprovar unes instruccions tècniques sobre actualització 
del PMH, en la línia o sentit supraesmentat, podent-se destacar de les mateixes els 
següents extrems principals: 
 
a) La possibilitat de que l’Ajuntament sol·liciti a l’interessat “el título que legitime la 
ocupación de la vivienda” (article 59.2 del Reglament Estatal de Població i Demarcació 
Territorial), no atribueix als ajuntaments cap competència per a analitzar qüestions de 
propietat, d’arrendaments urbans o en general de naturalesa jurídico- privada, sinó que 
té com a única finalitat servir d’element de prova per acreditar que, efectivament, la 
persona o persones habiten en el domicili corresponent i per tant, aquesta realitat o 
element fàctic (viure en un lloc) es podria també acreditar a través, per exemple, de 
pagament de rebuts d’aigua, electricitat, per informe de la Policia Local, testimoni dels 
veïns, etc. 
 
b) Aquesta facticitat de la residència (PMH com a fotografia de la realitat física sense 
entrar en cap altra consideració) determina que la inscripció padronal és completament 
independent de les eventuals controvèrsies jurídico-privades sobre la titularitat de la 
vivenda i així mateix de les circumstàncies físiques, higio-sanitàries o d’altra índole que 
afectin el domicili. 
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c) En conseqüència, les infravivendes (barraques, caravanes precàries) han de 
comportar la seva operativitat com a domicilis vàlids en el PMH si la realitat és així. 
 
d) Fins i tot en el cas de la situació extrema d’absència total de sostre, si la persona 
resideix en el municipi de manera efectiva ha d’empadronar-se i en aquest sentit el 
que correspon legalment és atribuir-li una “adreça fictícia” en la seu dels Serveis 
Socials (Casa Mònaco). 
 
Apartat 2n dels acords 
 
Un dels requisits segons la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats 
dels estrangers a Espanya i la seva integració social, desenvolupada pel Reial Decret 
2393/2004, de 30 de desembre, per a que la Generalitat pugui emetre informe 
favorable d’arrelament és que la persona disposi de contracte de treball i per tant, no 
es pot fer una proposta que no tingui en compte els requisits legals i en aquest sentit, 
sembla que el que procediria seria instar la modificació legal corresponent, ja que 
l’informe favorable o desfavorable a ésser emès pel Departament de Benestar i 
Família (Direcció General per a la Immigració) es troba així mateix subjecte al 
compliment dels requisits legals. 
 
 Apartat 5è dels acords 
 
Es tracta d’una qüestió de justícia social que òbviament s’ha de complir, amb les 
següents matisacions o modulacions adaptatives: 
 
- Taxes municipals: l’Ajuntament pot acordar la supressió de taxes municipals que 
sembla ser que en aquest cas anirien referides (extrems a contrastar amb Policia Local 
i Serveis Socials) a l’expedició de documents per informes de reagrupament familiar i 
adequació d’habitatge. Caldria modificar les Ordenances Fiscals per a l’any 2015 en 
aquest sentit i atendre amb caràcter immediat els casos concrets que abans es puguin 
produir i en els que el cobrament resulti inadmissible per raons de justícia social i 
equitat en persones en situació de vulnerabilitat social. 
 
- Taxes autonòmiques i estatals: l’Ajuntament no podria acordar la seva supressió 
directa sinó sol·licitar-ho de les Administracions corresponents. 
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