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AurrekariakAurrekariakAurrekariakAurrekariak    
 
1. Erakunde honetan (…)k aurkeztu duen kexa-idazkia -erf. zk.: 2013/2012/29- 

jaso dugu, Asteasuko Udalak ez baitu erroldatu benetan bizi den etxebizitzan. 
 
Pertsona horrek azaldu digu 2011ko otsailaren 23an eta 2012ko maiatzaren 
9an erroldatzeko eskaera egin zuela. Erantzun gisa higiezinaren jabetza-
idazkiak edo, halakorik izan ezean, indarrean dagoen alokairuaren kontratua 
aurkeztu behar zuela azaldu zioten. Bete ezin zitzakeen eskaera horiekin ados 
ez zegoenez, berriro ere erroldatzea eskatu zuen, etxebizitza horretan bizi 
baita, Gipuzkoako Foru Aldundiarena den eraikina -bidezainen etxea, hain 
zuzen ere- izan arren. 
 

2. Erreklamazioan azaldutako kontuak eta udalaren erantzuna baloratu ondoren, 
erakunde honek kexa espediente horri buruz atera dituen ondorioak 
helarazten dizkizugu. 

 
 

GogoetakGogoetakGogoetakGogoetak    
 
1. Toki Erakundeen Biztanleria eta Lurralde Mugaketari buruzko Araudiaren 

59.2. artikuluak zehaztu du udalak biztanleek emandako datuak egiaztatu 
ahal izango dituela, eta horretarako NANa, bizileku baimena, familia-liburua, 
etxebizitza okupatzea legezko egiten duen titulua edo halako beste baliabide 
batzuk aurkez dezaten eskatu ahal izango duela.  

 
Azken batean, udalak eska ditzakeen agirien xedea da emandako datuak 
benetakoak direla egiaztatzea, hau da, erroldan izena ematea eskatzen duen 
pertsona benetan berak adierazten duen lekuan bizi dela edo horretarako 
asmoa duela. Hortaz, agiri horiek egiaztatzekoegiaztatzekoegiaztatzekoegiaztatzeko erabiltzen dira, baina ez dira 
ezinbestekoak erroldan izena emateko garaian. 
 
Halaxe ezarri du Estatistikako Institutu Nazionaleko lehendakariaren eta 
Lurralde Lankidetzako zuzendari nagusiaren uztailaren 4ko Ebazpena 
argitaratzea xedatzen duen Idazkariordearen 1997ko uztailaren 21eko 
Ebazpenaren 3. artikuluak; izan ere, honako hau dio: 

 
“Y, en concreto, la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino 

«el título que legitime la ocupación de la vivienda» (artículo 59.2 del 

Reglamento) no atribuye a las Administraciones locales ninguna ninguna ninguna ninguna 

competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos 

urbanos o, en general, de naturbanos o, en general, de naturbanos o, en general, de naturbanos o, en general, de naturaleza jurídicouraleza jurídicouraleza jurídicouraleza jurídico----privadaprivadaprivadaprivada, sino que tiene por 
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única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, 

efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado. 

 

Por ello, este título puede ser una escritura de propiedad o un contrato de 

arrendamiento, pero también un contrato de suministro de un servicio de 

la vivienda (agua, gas, electricidad, teléfono, etc.), o, incluso, no existir en o, incluso, no existir en o, incluso, no existir en o, incluso, no existir en 

absoluto (caso de la ocupacabsoluto (caso de la ocupacabsoluto (caso de la ocupacabsoluto (caso de la ocupación sin título de una propiedad ajena, sea ión sin título de una propiedad ajena, sea ión sin título de una propiedad ajena, sea ión sin título de una propiedad ajena, sea 

pública o privada)pública o privada)pública o privada)pública o privada). En este último supuesto, el gestor municipal debería 

comprobar por otros medios (informe de Policía local, inspección del 

propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese domicilio, y en 

caso afirmativo inscribirlo en el Padrón, con completa independencia de 

que el legítimo propietario ejercite sus derechos ante las autoridades o 

tribunales competentes, que nunca serán los gestores del Padrón.” 

 
2. Asteasuko Udaleko alkateak gogoeta horiei erantzun zien eta adierazi zuen 

ezin duela pertsona bat edozein etxebizitzan erroldatu jabearen oniritzirik 
gabe edo alokairuko kontraturik gabe. Bere ustez, horixe da modu zuzenean 
jardutea eta, gainera, dokumentazio hori eskatzea prozeduraren zati bat da. 
 
Kasu honetan, jakitera eman du Gipuzkoako Foru Aldundiari, eraikinaren 
titularra den heinean, idatzizko baimena eskatu ziotela, interesduna bertan 
erroldatu ahal izateko. 2010. urtean foru aldundiak ez zuen erroldatzea 
burutu ahal izateko beharrezkoa zen baimena eman. Hala ere, oraingo 
honetan (2012-11-16) foru erakundeak ez du inolako debekurik ezarri eta 
gaia udalaren irizpidearen esku utzi du. Horrenbestez, 2012ko abenduaren 
19an etxebizitzan bizi den pertsona bakarra erroldatu zen. 
 

3. Udalaren erantzuna behin aztertuta, ondorioztatu daiteke kexa aurkeztu zuen 
pertsona, azkenean, bizi den etxebizitzan erroldatu dutela baina, hala eta 
guztiz ere eta udalak burutu duen prozedura ikusita, horren gaineko balorazio 
bat egitea beharrezkotzat jo dugu. 
 
Udalak, bere erantzunean ez du arrazoitu zergatik kontra egin zien gure 
informazio eskaeran helarazi genizkion gogoeta juridikoei. Burutu duten 
jarduera zuzena dela adierazi badute ere, ez dute justifikatu zergatik ulertzen 
duten dokumentazio jakin bat eskatu dezaketela eta, kasu honetan gertatu 
den moduan, aurkeztu ezean erroldatzea ukatu, betiere, interesdunak 
etxebizitza horrentzako okupazio-titulurik ez baldin badauka.  
 
Erakunde honek beste hainbatetan aditzera eman duen moduan eta bere 
garaian udalari helarazi genion moduan, etxebizitzaren okupazioa legezko 
bihurtzen duen titulua edo beste edozein titulu eskatzearen xede bakarra 
eskatutako helbidean benetan bizi dela frogatzea da.  
 
Hori bai, dokumentazio hori behin eskatuta eta interesdunak titulurik ez duela 
argitu ostean, "okupa" baita (Asteasuko Udalak horren berri zuen) beste 
bitartekoren bat erabiliz egiaztatu beharko du benetan esandako etxean bizi 
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dela eta, errealitate horrekin bat eginez, erroldatzeko eskaera ebatzi beharko 
du.  
 
Kasu honetan, udalak ez du zalantzan jarri erreklamatzailea esandako 
etxebizitzan bizi denik, baizik eta etxe horretan bizitzeko eskubidea duen. 
Dena den, EINek adierazi duen moduan, kontu hori ez da bere eskumenekoa 
eta ezin da oinarritzat erabili biztanleen erroldan alta emateko aukera 
ukatzeko. 
 
 

4. Azkenik, inguruabar honi ere erreparatu behar diogu: kexa aurkeztu zuen 
pertsona gutxienez 2011ko otsailaren 23tik aurkeztu zuen erroldatzeko 
eskaeraren erantzunaren zain egon da. Ia bi urte pasa behar izan dira eta 
erakunde honen esku-hartzea beharrezkoa izan da, azkenean, interesdunak 
biztanleen erroldan izena ematea lortzeko. 

 
Zentzu horretan, azpimarratu beharra dugu herri administrazio orok herritarrek 
egiten dituzten eskaerei idatziz erantzuteko betebeharra duela (Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42. artikulua). Beraz, esan 
dezakegu arrazoitutako erantzunik ez emateak udalaren eginbeharrak argi eta 
garbi bete ez direla esan nahi duela. Gainera, horren ondorioz, eragindako 
pertsonek babesgabetasun egoerari aurre egin behar diote. 
 

Horrenbestez, espediente horretan zehar egindako kudeaketen ondoren, gure esku-
hartzea amaitutzat jotzea erabaki dugu, honako ondorioekin 
 
 

OndorioakOndorioakOndorioakOndorioak    
 
1. Biztanleen erroldan izena eman ahal izateko agiri jakin batzuen aurkezpena 

eskatzeari dagokionez udalak duen eskumenaren xede bakarra hauxe da: 
egiaztatzea egia dela eskatzaileak adierazitako helbidean bizi dela. 

 

2. Agiri horiek ez dituela behin ziurtatuta, beste bitartekoren bat erabiliz esandako 
helbidean benetan bizi dela egiaztatu behar du. 

 

3. Udalak ez dauka inolako eskumenik jabetza, hiri-alokairua edo, oro har, izaera 
juridiko-pribatua duen edozein gai epaitu ahal izateko, beraz, arrazoi horietako 
bat dela bide erroldatzea ukatzea ez dator zuzenbidearekin bat. 


