
Recomendación dirixida ao Concello de Ortigueira para que se observe escrupulosamente a
normativa sobre o empadroamento de menores non emancipados a instancias dun so dos
proxenitores.

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2015

Sr. alcalde:

Como sabe, ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención Don …………………………………. Este escrito redáctase en castelán xa que se envía
copia do mesmo ao promotor da queixa, residente fose da comunidade autónoma.

ANTECEDENTES

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que presentaba a súa queixa contra o concello
de Ortigueira por tramitar o alta no padrón municipal de habitantes dos seus dous fillos
menores de idade a instancias da nai dos menores, a pesar de que o promotor da queixa
manifestáralle mediante burofax de data do 6 de xuño a súa expresa oposición ao traslado
de residencia dos seus fillos desde Los Angeles de San Rafael, concello del Espinar, en
Segovia, ao concello de Ortigueira, na Coruña. A nai informáralle da súa decisión por correo
electrónico de data 4 de xuño de 2013.

Expediente: D.3.Q/23148/14



Con todo, o concello de Ortigueira procedeu a dar de alta a Dona …………………………………………
e aos dous menores, ………………… e ………………………… con data de 26 de xuño de 2013. O
promotor da queixa instou ao concello de Ortigueira, o 17 de outubro de 2014, a baixa no
padrón municipal dos seus fillos menores de idade pola nulidade do empadroamento ao
facerse sen o seu consentimento. Con data de 23 de outubro, ten saída do rexistro do
concello un decreto da Alcaldía do 22 de outubro de 2014 no que se desestima a solicitude,
dado que consta que a nai pediu a súa alta e a dos seus fillos, que todos eles residen no
concello de forma habitual e que a nai ten a garda e custodia dos menores.

Da documentación que obra no expediente resulta documentalmente acreditado o seguinte:

-que cando Dona ……………………………………… solicitou a inscrición no padrón municipal non
tiña a garda e custodia dos seus fillos porque aínda non se iniciou o procedemento de
medidas previas nin se interpuxo unha demanda de medidas definitivas en materia de garda,
custodia e alimentos de fillos comúns polo que o exercicio da patria potestade
correspondíalles a ambos os proxenitores e non existía determinación da garda e custodia.

-que a solicitude de medidas cautelares previas á presentación da demanda de garda,
custodia e alimentos dos fillos comúns presentouse polo pai no Xulgado decano de Segovia
por escrito do 26 de xuño de 2013, exactamente o mesmo día en que a nai solicitou o alta no
padrón municipal de Ortigueira.

-que a nai tiña constancia fehaciente de expresa negativa e oposición do pai ao traslado de
domicilio dos seus fillos menores a Ortigueira (por burofax do 6 de xuño de 2013), sendo así
que legalmente, por ser titular da patria potestade, tiña que prestar o seu consentimento
expreso a esta decisión. Por tanto, ocultou ao concello un dato relevante para a validez da
solicitude de alta no padrón e o concello non lle requiriu un documento esencial para a
validez do acto administrativo como é a autorización por escrito de ambos os proxenitores.

-que o Auto nº 122/2013, ditado polo Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de
Ortigueira no que se lle atribúe á nai, provisionalmente, a garda e custodia dos seus fillos
menores leva data do 23 de decembro polo que queda probado que cando se procedeu ao
alta no padrón, con data de 26 de xuño, non existía esta resolución xudicial nin pode
fundarse nela un acto administrativo previo.

Ao considerar que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 da Lei do
Valedor do Pobo, e que atopa, en principio, cobertura constitucional derivada do artigo 103
da Constitución, admitiuse a trámite e promoveuse unha investigación sumaria e informal
para o esclarecemento dos supostos en que se baseaba, dando conta diso a vostede para os
efectos previstos no artigo 22.1 da citada Lei do Valedor do Pobo, requiríndolle que



informase, en particular, sobre as razóns polas que se procedeu ao alta no padrón municipal
de habitantes do concello de Ortigueira de ………………………………. e ………………………………. sen
que constase a autorización por escrito de ambos os proxenitores, titulares da patria
potestade, nin a atribución da garda e custodia por resolución xudicial anterior á solicitude
de alta, nos termos do artigo 54.2 do Real Decreto 1690/1986, do 11 de xullo, polo que se
aproba o Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das Entidades Locais.

En relación coa inscrición no Padrón municipal do Concello de Ortigueira, esa Alcaldía
remitiu copia do expediente tramitado, que inclúe o recurso de reposición do interesado
contra o Decreto da Alcaldía do 22 de outubro de 2014, os certificados de empadroamento
dos menores, o informe de convivencia expedido pola Policía local do concello o mesmo día
do decreto, 22 de outubro de 2014 e copia do auto xudicial nº 122/2013, ditado polo
Xulgado de 1ª Instancia e Instrución de Ortigueira do 26 de decembro de 2013. Non se inclúe
ningunha valoración da Alcaldía sobre as circunstancias que concorreron na tramitación
deste expediente.

ANALISIS

Da documentación que obra no expediente consta con claridade unha tramitación irregular
do alta no Padrón municipal de habitantes. O Real Decreto 1690/1986, do 11 de xullo, polo
que se aproba o Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das Entidades Locais,
no seu artigo 54.2, establece que os menores de idade non emancipados e os maiores
incapacitados terán a mesma veciñanza que os pais que teñan o seu garda ou custodia ou,
na súa falta, dos seus representantes legais, salvo autorización por escrito destes para residir
noutro municipio. En todo caso, respecto dos maiores incapacitados estarase ao disposto na
lexislación civil.

O artigo 60 do Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das Entidades Locais
establece que la formación, actualización, revisión e custodia do Padrón municipal
corresponde ao concello, de acordo coas normas aprobadas conxuntamente polo Ministerio
de Economía e Facenda e o Ministerio para as Administracións Públicas a proposta do
Consello de Empadroamento, regulado no capítulo V do Título II do citado Regulamento de
Poboación.

A forma de actuación dos Concellos ante o empadroamento dos menores de idade regúlase
na Resolución do 4 de xullo de 1997, da Presidenta do Instituto Nacional de Estatística e do
Director xeral de Cooperación Territorial, pola que se ditan instrucións técnicas aos
Concellos sobre actualización do Padrón municipal, cuxo apartado 2. Representación
establece, no seu parágrafo segundo, o seguinte:



De conformidade co disposto no art. 162 do Código Civil, en principio bastará coa
presentación do Libro de Familia para reputar válida a representación dos fillos menores por
calquera dos seus pais. Nos supostos de separación ou divorcio corresponde a representación
dos menores, a efectos padronais, á persoa que teña confiada o seu garda e custodia, o que
se deberá acreditar mediante copia da correspondente resolución xudicial. Da mesma
maneira, nos supostos de tutela, acollemento, etc. deberase achegar copia da resolución
xudicial.

Con todo, en virtude dos cambios que tiveron lugar posteriormente no Código Civil (artigos
103.1. c) e 158.3. c) dirixidos a salvagardar aos menores de situacións de posible subtracción
por parte dos seus propios proxenitores, postos de manifesto polo Defensor do Pobo por
mor da solicitude dun cidadán, o Consello de Empadroamento, na súa reunión do 11 de
novembro de 2010, acordou a elaboración dunha Nota informativa que recolla o criterio de
xestión padronal relativo á determinación da forma de actuación dos concellos ante o
empadroamento de menores non emancipados por un só dos proxenitores.

Así, o criterio para seguir cando se solicite o empadroamento de menores xunto cun só dos
seus proxenitores será o seguinte:

1. Como regra xeral, xunto co enchemento da folla padronal ou formularios para que
se notifiquen ao concello os datos de inscrición – segundo o previsto no artigo 58 do
Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial–, e a achega do Libro de Familia
para reputar válida a representación dos fillos menores, débese esixir a firma de
ambos os proxenitores para a inscrición ou cambio de domicilio dos menores (a
condición de que a garda e custodia do menor non estea confiada en exclusiva ao
proxenitor que realiza a solicitude, o que deberá acreditarse convenientemente:
resolución xudicial nos casos de separación ou divorcio, Libro de Familia cun só
proxenitor, etc).

A firma do outro proxenitor non incluído na folla padronal poderá recollerse na
mesma, se estivese habilitada para iso, ou nunha autorización por escrito que
acompañe á folla padronal.

2. Cando excepcionalmente non se dispoña da firma de ambos os proxenitores deberá
achegarse unha declaración responsable do proxenitor que realiza a solicitude, de ter a
garda e custodia do menor e capacidade legal suficiente para facer a inscrición ou o
cambio de domicilio no Padrón municipal, así como de non atoparse incurso nalgún
dos supostos de feito previstos nos artigos 103.1. c) ou 158.3. c) do Código Civil.



A Nota informativa feita pública polo Consello de Empadroamento en xaneiro de 2011
inclúe como anexo o modelo de declaración responsable, con efectos legais
probatorios, no seu caso, de falsidade documental.

3. Finalmente, se o proxenitor atopásese incurso nalgún dos supostos de feito
previstos nos artigos 103.1. c) ou 158.3. c) do Código Civil, deberá achegar copia da
autorización xudicial correspondente autorizando a inscrición ou o cambio de domicilio
do menor no Padrón municipal.

O Concello de Ortigueira non cumpriu coas prescricións normativas sobre este cuestión de
modo que se procedeu a unhas inscricións sen as garantías legais. Desta inscrición
deriváronse gravísimos efectos para o interesado neste expediente, en particular, a
declinatoria a favor do Xulgado de 1ª Instancia e Instrución nº 1 de Ortigueira, con todos os
incidentes procesuais que se suscitaron por razón da competencia territorial, e que partiron
da presunción de legalidade do empadroamento. E, por outra banda, a administración
educativa procedeu a unha escolarización provisional en centros educativos de Ortigueira. É
evidente que un menor que está a residir de feito nun determinado territorio, ten dereito e
obrigación de asistir a un centro educativo e este dereito non pode quedar condicionado no
seu exercicio polos desacordos dos titulares da patria potestade que haxan de dilucidarse en
sede xudicial, cos atrasos que implica este tipo de procedementos. No informe remitido a
esta institución sobre esta circunstancia, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria quere deixarse constancia de que a nai dos menores achegou unha certificación
do Padrón Municipal do Concello de Ortigueira do 26 de xuño de 2013, que acredita a
residencia no seu termo municipal. O reclamante en queixa alega que o concello non lle
requiriu á nai a autorización de ambos os proxenitores como documento esencial para a
validez da inscrición, pero a administración educativa non pode pronunciarse sobre a validez
dos certificados de empadroamento emitidos polas administracións locais, xa que a emisión
destes é competencia exclusiva dos concellos. En efecto, o control de legalidade sobre a
validez dos datos do padrón correspóndelle ao concello, de acordo co artigo 60 do RPDEL e
sobre este extremo tivo o concello oportunidade de revisar a veracidade da declaración da
nai con ocasión do recurso de reposición presentado polo interesado contra o decreto da
Alcaldía do 22 de outubro de 2013.

Con todo, constaba nesa documentación que cando se procedeu ao alta o 26 de xuño de
2013 non había resolución xudicial algunha en materia de garda e custodia, e que o auto
xudicial foi ditado seis meses máis tarde;  e que non se pediu a declaración responsable da
proxenitor que realizou a solicitude, de ter a garda e custodia dos menores e capacidade
legal suficiente para facer a inscrición ou o cambio de domicilio no Padrón municipal, así
como de non atoparse incursa nalgún dos supostos de feito previstos nos artigos 103.1. c) ou



158.3. c) do Código Civil, con efectos legais probatorios, no seu caso, de falsidade
documental. Aínda así, o concello desestimou o recurso e confirmou a súa resolución.

Trátase, por tanto, dunha clara infracción do ordenamento xurídico, xa que o Concello de
Ortigueira procedeu a unha inscrición padronal que non reunía os requisitos formais
indispensables para alcanzar o seu fin e causou indefensión ao interesado, o que non pode
ser cualificado como mera irregularidade non invalidante.

Con todo, polo tempo transcorrido e por obterse no seu día unha resolución xudicial que
outorgaba a garda e custodia á nai, por estar comprometida a adecuada escolarización e
estabilidade dos menores e por razóns de equidade e seguridade xurídica, procedería a
convalidación deste vicio de anulabilidade, sen prexuízo do contido e alcance da resolución
xudicial que poida ser ditada con carácter definitivo sobre garda, custodia e alimentos dos
fillos menores tidos en común.

CONCLUSIÓN

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese concello a seguinte
recomendación:

Que proceda á convalidación do acto administrativo do empadroamento realizado o día 26
de xuño de 2013, acto anulable por ditarse con infracción do ordenamento xurídico.

Que, en diante, o Concello de Ortigueira observe escrupulosamente a normativa sobre o
empadroamento de menores non emancipados cun só dos proxenitores.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
lémbrolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.



José Xullo Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo en funcións
Valedor do Pobo (en funcións)


