
1.3

R
E
N
O
V
A
C
IÓ

D
E
L
P
A
D
R
Ó

Renovació de la inscripció padronal

Què és

• Renovació de la inscripció padronal.

• Totes les persones estrangeres no comunitàries empadronades i que no
tenen un permís de residència permanent han de renovar la inscripció
padronal cada dos anys des de la data d’empadronament inicial. La no
renovació comporta la baixa padronal. (Article 16 de la Llei de bases del
règim local.)

A qui està adreçat

• A totes les persones estrangeres no comunitàries empadronades fa dos anys
o més a Barcelona, sempre que no disposin de permís de residència
permanent.

• La norma també afecta les persones menors d’edat.

Com es realitza

• L’Ajuntament envia per correu una comunicació a les persones estrangeres
afectades al domicili on estan empadronades. La persona interessada s’ha
de presentar a l’OAC indicada a la carta de comunicació per confirmar
personalment el seu empadronament.

• Els menors han de fer la renovació padronal a través dels seus pares o
representants legals.

On es pot realitzar

• La renovació de la inscripció padronal de residents requereix presentar-se a
l’OAC indicada a la comunicació enviada per l’Ajuntament en un termini
màxim de 15 dies a partir de la recepció de la notificació.

• Per tal de facilitar el bon funcionament del procés, cal esperar a rebre la
comunicació de l’Ajuntament per procedir a la renovació padronal.
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Quina documentació cal presentar

• Cal esperar a rebre la carta de comunicació de l’Ajuntament per presentar-la
juntament amb el document personal d’identitat (passaport, NIE) i una fotocòpia
sense retallar del mateix en un DIN-A4.

• En el cas dels menors d’edat: els pares o representants legals hauran de presentar
un document que acrediti la representació del menor, com ara el llibre de família
amb la inscripció del menor, el passaport familiar, o bé l’extracte literal de
naixement. També cal presentar una fotocòpia sense retallar del document
presentat.

Aquesta fitxa s’ha elaborat a partir de la informació obtinguda del Manual de 
procediments per als professionals dels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona.
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