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Ref. Exp.: 1/2023/SQ0004

Certificat d’acord de Ple

Pere Gallego Cañizares, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,

CERTIFICO

Que la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 26/01/2023 , va adoptar l’acord que 
literalment transcriu a continuació: 

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

ANTECEDENTS

El Servei Municipal d’Estadística i Padró impulsa els resums estadístics de la revisió del 
Padró Municipal d’Habitants referits a 1 de gener de cada any que recullen el resultat de 
les actuacions dutes a terme durant cada exercici natural.

Per a compondre les dades padronals es tenen en compte les variacions produïdes en el 
Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els 
fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per 
aquest ens en els diferents fitxers mensuals.

Atès que l’INE proposa inicialment la xifra de població referida a 1 de gener de 2022, en 
20.176 habitants, de la qual l’Ajuntament comunica la seva disconformitat i discrepància, 
el 30 de març de 2022 mitjançant el fitxer denominat “C08238AI.022”, amb una xifra total 
de 20.199 persones empadronades, diferència principalment motivada per les altes de 
naixement i baixes per defunció posteriors a la comunicació de la data d’ocurrència, i les 
baixes de ciutadans estrangers pendents de renovació  o confirmació, ja que, entre 
d’altres, els estrangers comunitaris i no comunitaris, sense o amb residència permanent, 
han de confirmar o renovar la seva inscripció padronal segons correspongui.

Atès que el 27 d’abril de 2022 l’INE genera el fitxer d’incidències padronals 
“R08238IA.022”, que un cop revisat i treballat l’Ajuntament estima presentar noves 
al·legacions, enviades el 17 de maig de 2022.

Donat que amb data 24 de novembre de 2022 l’INE comunica la revisió i contrast del 
padró municipal mitjançant la coincidència d’ambdues bases padronals (fitxer 
F08238IA.022), per l’estimació i correcció d’errors padronals.
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Finalitzat el procediment per l’obtenció de la xifra oficial de població resultants de la revisió 
del Padró municipal de Sant Quirze del Vallès, referides a 1 de gener de 2022, el resultat 
final és de 20.180 habitants, en base al Reial Decret 1037/2022, de 20 de desembre de 
2022, publicat en extracte provincial al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 305.

Vist l’informe favorable, de 23 de gener de 2023, del conjunt de treballs realitzats a 
l’expedient de referència núm. 319/2022/SQESTPAD.

FONAMENTS DE DRET

Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’1 de juliol, que aprova el Reglament de 
Població i demarcació territorial de les entitats locals.

Reial Decret 1037/2022, de 20 de desembre de 2022, pel qual es declaren oficials les 
xifres de població resultants referides a 1 de gener de 2022.

Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució 
de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la 
Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, sobre instruccions tècniques als 
ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Amb la incorporació del conjunt de les modificacions legals vigents introduïdes en 
aquestes.

DONAR COMPTE

L’alcaldessa dona compte al Ple de la xifra elevada al Govern pel qual es declaren les 
xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal de Sant Quirze del Vallès, a 
1 de gener de 2022, en 20.180 habitants, la qual es difondrà a l’apartat de la seu 
electrònica i al Portal Municipal de Transparència.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra. 
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,
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