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Arartekoaren 2015S-1304-14 Ebazpena, 2015eko ekainaren 16koa. Horren bidez, 
Bilboko Udalari iradokitzen zaio, erroldan izen-ematea berehala izapidetzen ez 
denean, benetako bizilekua egiaztatzen duten agiriak eskatzea arrazoitu dezan eta 
argitara eman ditzan izapidea justifikatzeko irizpideak. 
 
 

Aurrekariak 
 
1.-Sos Racismo Bizkaia elkarteak jo du erakunde honetara eta honako kexa hau 
aurkeztu du: Bilboko Udalak badu etxebizitza-zerrenda bat, eta pisu horien 
kasuetan, erroldan izena emateko eskaerak ez dira berehala onartzen, baizik eta 
benetan bertan bizi izatea egiaztatzeko eskatzen da aurretik, eta horrek hainbat 
hilabetetako atzerapena eragiten du. Kexan azaldu dutenez, atzerapen horretan ez 
dago salbuespenik, hau da, bai helduei bai adingabeei eragiten die. Gainera, helbide 
berri batean erroldatzeko zailtasunak egoten dira, aurreko alta (beste helbide 
batean) egin denetik hilabete baino gutxiago igaro bada. Elkarteak jaso duen 
informazioaren arabera, aplikazio informatikoak ez zuen uzten erroldan izena 
ematen, inskripzioa emateko aldia gutxienez hilabetekoa ez bazen. Helbide batean 
erroldatutako pertsonen kopurua handia zenean, orduan ere, zailtasunak egoten 
ziren erroldan izena emateko. 
 
Kexari izapide egokia eman ahal izateko, Arartekoak honako gai hauei buruzko 
informazioa eskatu zuen: 
 

a) Zeintzuk diren irizpideak etxebizitza batzuetan erroldatzea gauzatu aurretik 
egiaztapenak egiteko, erroldan izena emateko aurkeztu diren dokumentuez 
gain. Etxebizitza batzuk besteen artean bereizteko zergatiak. 

 
b) Egoera berean dauden etxebizitzen kopurua. 
 
c) Aurreko egiaztapenak gauzatzeko epea, hau da, izena emateko eskaera 

egiten den unetik onartu arte igarotzen den denbora. 
 
d) Zein egun hartzen den erroldan inskribatzearen data gisa: eskabidea egiteko 

eguna ala erroldan benetan izena eman den eguna. 
 
e) Eskabideak izapidetzeko modua, tartean adingabeak daudenean. 
 
f) Udal erroldan izena emateko mugak, besteak beste, aurreko inskripzioa 

hilabete baino gutxiagokoa ezin izatea, edo etxebizitza berean (helbide 
berean) erroldatuta dauden pertsonen kopurua mugatua izatea. Halako 
kasuetan burutu ohi den prozedura, eta zehazki, erroldan izena ematea 
ukatzeko erabakia idatziz jakinarazten ote den. 
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g) Idatzi honetan azaldutako gertaerekin zerikusia duen eta interesgarria izan 
daitekeen edozein gai. 

 
2.-Bilboko Udalak erantzun zuen etxebizitza batzuk aldi baterako blokeatuta 
geratzen direla sistema informatikoan, bertan 10 pertsona edo gehiago erroldatuta 
daudenean, egun gutxi irauten duten erroldatzeak detektatzen direnean, edo 
erroldatzea eskatu, onartu eta egun batzuk igaro ondoren baja ematen denean,... 
Aipatu zuenez, blokeatze horiek Toki Erakundeen Biztanleen eta Lurralde Mugen 
Araudian ezarritakoan oinarritzen dira: 
 
"Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del 
municipio en el que resida habitualmente (Art 54.1)”; "El Ayuntamiento podrá 
comprobar la veracidad de los datos consignados por los vecinos, exigiendo al 
efecto la presentación del documento nacional de identidad o tarjeta de residencia, 
el libro de familia, el titulo que legitime la ocupación de la vivienda u otros 
documentos análogos·(Art. 59.1)”; ”Los Ayuntamientos realizarán las actuaciones 
y operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones de modo que 
los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad (Art. 62.1)”; “Los 
Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren 
empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el art. 54 del 
Reglamento, una vez comprobada esta circunstancia en el correspondiente 
expediente en el que se dará audiencia al interesado (Art. 72)”; ”Con el fin de 
alcanzar la concordancia del padrón municipal con la realidad, los Ayuntamientos 
deberán realizar sistemáticamente operaciones de muestro y control, que deberán 
acentuarse en aquellos sectores susceptibles de una mayor movilidad de los 
habitantes (Art. 77).” 
 
Udalaren arabera, egoera horretan dauden etxebizitzen kopurua 150 ingurukoa da, 
udalerrian guztira 159.000 etxebizitza inguru izanik. 
 
Jarraitzen duten prozedura hauxe da: erroldan izena eman nahi duen pertsonak 
aurkeztutako dokumentu guztien kopiak jasotzen dira (kontratuak, ordainagiriak, 
baimenak,...) eta horiek Azpisailera bidali ondoren, jakinarazten zaio herritarrari 
sistemak ez duela uzten eskatutako aldaketa berehala grabatzen eta Toki 
Erakundeen Biztanleen eta Lurralde Mugen Araudiaren 59.2 artikuluan 
aurreikusitako eskumenak baliatuz, espedientea irekiko dela Udaltzaingoak aldez 
aurretik egiazta dezan erroldatzea eskatzen duen pertsonaren benetako eta ohiko 
bizilekua. 
 
Pertsona hori helbide horretan benetan bizi den eta bere ohiko bizilekua ote den 
egiaztatzeko denbora luzea behar izaten da. 
 
Era berean, Udalak jakinarazi zigun eskaera egin den eguna hartzen dela kontuan 
erroldatze-eguna zehazteko, eta bizilagun guztiak berdin tratatzen direla, 
adingabeak izan nahiz helduak izan, Espainiako herritarrak edo beste edozein 
herrialdetakoak. Era berean, azpimarratu dute izena ematea ukatzeko erabaki 
guztiak (izen-emate berria denean zein helbidearen aldaketa denean) jakinarazi 
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egiten direla. Bukatzeko, jakinarazi digute 2014ko urtarriletik uztailera honako 
espediente hauek izapidetu dituztela: 
 
 Grabatu 

dira 
Espedientea ireki 

da 
Ukatu 
dira 

Izapidetzen ari 
direnak 

Izen-emate 
berriak 

9.245 106 8 25 

Helbide-
aldaketak 

11.956 95 4 21 

 
3.-Jasotako informazioaren arabera, Arartekoak honako balorazioa jakinarazi zion 
udalari: “Bidalitako informazioaren arabera, egiaztapen horiek 150 etxebizitza 
ukituko lituzkete. 106 alta berriri egin zaie espedientea. 95 bizilekualdaketari egin 
zaie espedientea. Espediente-kopurua etxebizitzakopurua baino handiagoa da, ziur 
asko zenbait espediente etxebizitza berari buruzkoak izango direlako. Bidalitako 
informaziotik, 2014ko urtarrila eta uztaila bitartean 12 aldiz baino ez da ukatu 
(dena den, 46 espediente izapidetzen ari dira). Aurreko informazioaren analisiak 
zure interesekoa izatea espero dugun gogoetaren bat egitera eraman gaitu. 
 
Espediente gehienek aldeko ebazpena jasotzen dute. Beharbada egokia da 
espedienteok ukitzen dituzten etxebizitzak berrikustea, blokeatzea aholkatzen zuten 
irizpideak orain aplikagarriak ez badira ere. Kexaren sustatzaileek aipatu zuten 
espedienteak ebazteko hilabete batzuk behar direla, eta udalak ez du atal honi 
buruzko kontuari erantzun: c) Egiaztapenak egiten diren epea, hau da, izena 
ematea eskatzen denetik hori egitea erabaki arte igarotzen den epea. Nolanahi ere, 
garrantzitsua iruditzen zaigu eginkizun horiek ahalik eta lasterren egitea, erroldan 
izena ematea inportantea baita oinarrizko zerbitzu eta prestazioetarako sarbidea 
edukitzeko. Zentzu horretan, eskaeran adingabeak daudenean espedientea 
premiazkoa izateko aukera proposatu nahiko genizuke”. 
 
Idatzi horren bidez eskatu zen, halaber, informazio gehiago honako gai hauei buruz: 
 

a) Noizean behin irizpideak berrikusten diren blokeatuta dauden etxebizitzei 
dagokienez. 

 
b) Zergatik den izapidetzen ari diren espedienteen kopurua blokeatuta dauden 

etxebizitzena baino handiagoa. 
 
c) Zer epe igarotzen den izena ematea eskatzen denetik hori egitea erabaki 

arte eta, hala balegokio, egiaztapeneginkizunak betetzeko epe luzeegia 
behar izatea saiheste aldera neurriren bat abian jarri den. 

 
d) Zein iritzi duzun adingabeei eragiten dieten kasuetan premiazko prozedura 

bat antolatzeko aukeraren inguruan. 
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4.-Informazio-eskariari Bilboko Udalak zera erantzun zion: sisteman blokeatuta 
dauden etxebizitzen zerrenda urtero berrikusten da, edo bestela, etxebizitzetako 
baten egoera unean-unean egiazta daiteke (adibidez, etxebizitzaren jabeak 
blokeatzea eskatu duenean, pertsonen mugimendu etengabea murrizteko edo 
helbide horretan erroldatuta egon nahi duten familiakoak erroldatzea saihesteko). 
 
Gainera, Udalak jakinarazi zigunez, izapidetzen ari den espedienteen kopurua 
blokeatuta dauden etxebizitzen kopurua baino handiagoa da, hori ez baita arrazoi 
bakarra espedientea irekitzeko. Izan ere, espedientea ireki daiteke eskatzaileak 
dokumentazio pertsonala aurkeztu ez badu, behin eta berriro "ohiko" helbidea 
aldatzeko eskatzen badu, aldaketa eskatu eta gero atzera egiten badu, edo 
etxebizitzan bizi dela justifikatzen duen agiririk aurkezten ez badu. 
 
Emandako kopuruak –150 etxebizitza blokeatuta– barne hartzen ditu "irregularrak" 
diren 51 etxebizitza. Pertsona batzuk pisua erabiltzeko baimenik gabe bertan 
benetan bizi dira, eta horrelako kasuetan, Bilboko Udalak etxebizitza irregulartzat 
jotzen du pisua. Eskuz blokeatutako etxebizitzak 84 dira eta gainerakoen kopurua 
une zehatz batean sistemak detektatutako biztanle inskribatuen kopuruaren 
araberakoa izan daiteke. 
 
Izena emateko eskatu den unetik erroldan inskribatu arte igarotzen den denborari 
dagokionez, ez da berdina izaten, Udaltzaingoak eskatzailea helbidean bizi "ohi" 
den ala ez egiaztatu behar baitu eta batzuetan zaila izaten da ohikotasun hori 
egiaztatzea. Edonola ere, Udalak esandakoaren arabera, ebazpena emateko legezko 
epea hiru hilabetekoa da. 
 
Azkenik, tartean adingabeak daudenean larrialdiko prozedura abian jartzeko 
aukerari dagokionez, Udalaren iritziz, hasiera batean, ez da justifikagarria. 
 
“Frecuentemente, la urgencia de la inscripción padronal se justifica por la 
necesidad de acceso a servicios y prestaciones básicas como médicos o escuela. 
Sin embargo, la asistencia sanitaria urgente está cubierta incluso sin padrón y la 
escolarización "urgente" también podría estarlo (y entendemos que lo está). 
Incluso, el acudir al centro educativo podría ser una prueba más de que el menor 
realmente reside por la zona y se le empadronaría, salvo que se tratara de un 
menor INDOCUMENTADO al que nunca se le podría empadronar. Terminan 
señalando que con respecto a un cambio de domicilio, éste no afecta 
sustancialmente a nada de ello para justificar un "procedimiento de urgencia". 
 
 

Gogoetak 
 
1.-Erakunde honek dagoeneko beste batzuetan jakinarazi du erroldan izena 
emateko Bilboko Udalak jarraitzen duen prozedurari buruzko iritzia (1142/2014/QC 
eta 2007/2014/QC kexa-espedienteak). Kasu horietan, baita izapidetzen ari garen 
espedientearen kasuan ere, ontzat jo dugu bai udalak auzokoek emandako datuen 
egiazkotasuna frogatzeko ahalmena erabiltzea, bai erroldak egunean edukitzeko 
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beharrezkoak diren jardunbide eta lanak egitea, erroldetan dauden datuak 
errealitatearekin bat etor daitezen. Begi onez ikusten dugu, halaber, laginketa- eta 
kontroleko eragiketak egitea biztanleen mugimendu handia izan dezaketen arloetan. 
 
Aipatutako ebazpenetan azaldu dugunez, Udalak behar bezala arrazoitu behar ditu 
espedientean datuak egiaztatzeko izapidea burutzeko zergatiak. Era berean, 
aurkeztu beharko du izena emateko eskarian aipatzen den helbidean benetako 
bizilekua izateari buruzko egokitasun-judizioa. Edonola ere, izapide berezia izango 
da, kasu gehienetan, udal-erroldan izena emateko edo ezabatzeko izapidea berehala 
egiten baita. 
 
Ildo honetan, duela gutxi –2015eko martxoaren 16an– Idazkariordetzak ebazpen 
bat eman du eta horren bidez argitaratu egin da 2015eko urtarrilaren 30eko 
Ebazpena, Estatistika Institutu Nazionalaren buruzagitzak eta Eskumenak 
Autonomia Erkidegoekin eta Toki Erakundeekin Koordinatzeko Zuzendaritza 
Nagusiak emandakoa. Ebazpen horrek aurreikusten duenez, izena emateko 
eskabidea aurkezten duen pertsonak eskabide-orrian emandako datuetako baten 
inguruan edo udalerrian benetan bizi izateko asmoaren inguruan zalantzak sortzen 
direnean, Udalak agindu beharko ditu datuen egiazkotasuna frogatzeko izapidea. 
 
Era berean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoarena eta Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 82. artikuluaren 
arabera, ebazpena emateko beharrezko iritzitako txostenak eskatuko dira, legezko 
xedapenetan nahitaezkotzat jotzen ez badira ere, “komenigarritasuna oinarrituz”. 
 
Laburbilduz, erroldatzeko eskabidea eta/edo emandako datuak zalantzan jartzeko 
zantzuak egotea ezinbesteko premisa izaten da izapidea burutzeko edo ez 
burutzeko Udalak duen legezko ahalmena gauzatzeko. Zantzu horiek 
berdintasunaren eta proportzionaltasunaren printzipioak bete behar dituzte. 
 
2.-Legean berdintasunerako eskubidearen inguruko Konstituzio Auzitegiaren 
doktrina (EKren 14. art.), uztailaren 2ko 22/1981 Konstituzio Auzitegiaren Epaitik, 
besteak beste, urriaren 4ko 200/2001 Konstituzio Auzitegiaren Epaia, zuzenbideko 
4. oinarria, ondorengoa da: 
 
“a) No toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción del art. 14 CE, 
sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una 
diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una 
justificación objetiva y razonable. 
 
b) El principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen 
iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de 
hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea 
arbitraria o carezca de fundamento racional. 
 
c) El principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, 
sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no 
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venir fundadas en criterios objetivos suficientemente razonables de acuerdo con 
criterios o juicios de valor generalmente aceptados. 
 
d) Por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta 
con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además 
que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y 
proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, 
el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio 
de proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente 
gravosos o desmedidos”. 
 
Konstituzio-jurisprudentziaren arabera, proportzionaltasun-judizioak, oro har, 
neurriak honako ezaugarri hauek betetzea eskatzen du: 
 

a) nahi den xedea lortzeko egokia izan dadila (egokitasun printzipioa); 
 
b) beharrezkoa izan dadila, hots, ez dadila berdin-berdin egokia den eta hain 

larria ez den besterik egon xede hori lortzeko (beharrizan printzipioa); 
 
c) neurri horretatik interes orokorrerako abantaila edo onura gehiago erator 

daitezela, gatazkan dauden beste ondasun edo balioen gaineko kalteak baino 
(proportzionaltasun printzipioa zentzu hertsian). 

 
Hitz batez, Udalak agiriak eskatzea –erroldan izena emateari buruzko erabakia 
atzeratzen duena– arrazoitu eta justifikatu beharko da, berdintasunaren eta 
proportzionaltasunaren printzipioei jarraiki. 
 
Udalak emandako datuen arabera, ukatutako eskabideen ehunekoa txikia da, 
hortaz, azpimarratu nahi dugu aldez aurretik proportzionaltasun-judizioa 
gauzatzearen garrantzia. Judizioa ematekotan, gainera, kontuan hartu beharko 
litzateke adingabearen interes gorena, Nazio Batuen Haurren Eskubideen 
Batzordeak 14. Ohar Orokorrean ezarritakoarekin bat. 
 
Erroldan inskribatuta ez egoteak osasun-laguntzarako edo hezkuntzarako 
eskubideari zuzenean eragiten ez badio ere, eskubideak baliatzeko zailtasunak eta 
mugak agertzea dakar, eta horiek aldez aurretik kontuan hartu beharko lirateke. 
Adibidez, haurrek zailtasunak izan ditzakete arreta anbulatorio arrunta jasotzeko 
(izan ere, haur osasuntsuaren kontroleko protokoloa haurra jaio eta 15 egunetara 
hasten da normalean), eta hori bai eragin kaltegarria izan lezake haien osasunean 
eta ongizatean. Ikastetxe batean izena ematerakoan, erroldatze-agiria eskatuko zaie 
eta aurkeztu ezin badute, gerta daiteke matrikulazioa egin ezin izango dutela (horri 
buruzko kexak jaso ditugu). Halaber, erroldatze-agiria kontuan hartzen da ikastetxe 
batean edo bestean plaza esleitzeko lehentasuna zehazteko orduan. 
 
Laburbilduz, erroldan izena ematerakoan atzerapenak haurren eskubideak 
baliatzeko zailtasunak eta mugak ekar ditzake, eta hori kontuan hartu beharko 
litzateke izena emateko prozeduraren barruan "zantzuak" ebaluatzean edo 
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irizpideak ezartzeko orduan. Hortaz, nolanahi ere, komenigarria izango litzateke 
espedientea azkar izapidetzea. 
 
3.-Azkenik, erakunde honek duen informazioa ikusita, biztanle-erroldaren 
kudeaketaz arduratzen den sailaren irizpideak 2010ean erabiltzen hasi badira ere, 
ez dirudi oso ezagunak direnik. Gure ustez, Bilboko Udalak argitara eman beharko 
lituzke eskatzailea adierazitako helbidean benetan bizi izatea egiaztatzeko izapidea 
hasteko arrazoiak, baita Udalaren jarduerak oinarri duen araudia ere. 
 
Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu 
eta arautzekoak– 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Bilboko Udalari 
honako iradokizun hau eman nahi diogu: 
 
 

IRADOKIZUNA 
 
Udal erroldan izen-ematea berehala izapidetzen ez denean, Bilboko Udalak arrazoitu 
dezan benetako bizilekua egiaztatzen duten agiriak eskatzeko beharra eta 
justifikazio horretan kontuan har ditzan proportzionaltasun eta berdintasun 
printzipioak, baita adingabearen interes gorena ere. 
 
Argitara eman ditzan helbidean benetan bizi izatea egiaztatzeko agiriak egitea 
justifikatzen duten irizpideak. 
 
 


