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Aurrekariak 
 
1. (…)k erakunde honetan kexa bat aurkeztu zuen ez baitzegoen ados 

azpierrentamendu kasuetan herritarrek erroldan alta emateko Sestaoko Udalak 
eskatutako baldintzekin. 
 
Erroldaren udal zerbitzuak emandako informazioari jarraiki, alokatutako pisu 
batean pertsona bat erroldatzeko, alokairuko kontratuak berrakuratzeak barne 
hartzen ez badu, pisuko jabea bertan egotea nahitaezkoa da (udaleko 
langilearen aurrean sinatu behar du). Kontrako kasuan, erroldatzeko eskatzen 
duen pertsona egiazki etxebizitzan bizi arren, ez dago aukerarik Udaltzaingoak 
egiazta dezan benetako bizilekua dela, alkatetzatik jasotako aginduen arabera. 
 
Kexaren edukia ikusirik, udalari informazioa eskatu genion biztanleen udal 
errolda zerbitzuen jarduera indarreko erregulazioarekin egiaztatzeko.  
 

2. Sestaoko Udalak gure informazio-eskaerari erantzuna eman zion eta egoki 
iritzitako balorazioa egin zuen (arrazoiketa hori ondorengo atalean zehatz-
mehatz aztertuko dugu). 
 

Aurrekari horiek ikusita, ebazpen hau egin dugu, ondoko gogoeta hauekin: 
 
 

Gogoetak 
 

1. Lehenik, herritarren udal errolda erregulatzen duen oinarrizko araudiaren esparrua 
aipatu behar dugu. Tokiko Araubidearen Oinarriak erregulatzen dituen maiatzaren 
2ko 7/1985 Legeak xedatzen du udal errolda administrazio erregistroadministrazio erregistroadministrazio erregistroadministrazio erregistro bat dela eta 
bertan udalerriko herritarrak jasota daudela (16. artikulua). 
 
17.2 artikuluak, bestalde, hauxe dio: “Udalek beren erroldak eguneratuta 

mantentzeko beharrezko jardute eta eragiketak egingo dituzte, erroldan jasotako jasotako jasotako jasotako 

zehaztasunak errealitatearekin bat etor daitezen.”zehaztasunak errealitatearekin bat etor daitezen.”zehaztasunak errealitatearekin bat etor daitezen.”zehaztasunak errealitatearekin bat etor daitezen.”    

 

Hortaz, udala arduradun den administrazio erregistro baten aurrean gaude eta 
udalerrian bizi diren pertsona guztiak inskribatuta egotea du xede. Ildo horretan, 
gailendu behar dugu kontu horretan esku hartzeko udalek dituzten mekanismoen 
bidez bakarrik lor daitekeela udalerrian bizi diren herritarrak erregistroan isla 
daitezela.  
 
Hori da udalek esku hartzeko testuingurua, alegia, ez da bidezkoa biztanleen 
erroldak duen xede bakarrari –pertsona bat bizileku jakin batean bizi den edo ez 
zehaztu- erantzuna emateko egokiak ez diren baldintzak eskatzea. 
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Hala, Tokiko Erakundeen Biztanleriaren eta Lurralde Mugapenaren Araudiko 
59.2 artikuluak –BLMA- (ekainaren 11ko 1690/1986 ED) xedatzen duen 
egiaztapen ahalmenak udala ez du gaitzen bizilekuaren errealitatea egiaztatzean ez 
dautzan baldintzak egiaztatu eta eskatzeko edo, bestela esanda, agindutako 
eginkizunen gehiegikeria baten aurrean egongo ginateke, udal jarduerak pertsona 
baten benetako bizilekua egiaztatu behar ez duenean. 
 
EINen 1997ko uztailaren 4ko ebazpenak 1 kontu hori argitzen du honako hau 
xedatzerakoan (3. artikulua): 
 

“El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde 

residen las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar 

constancia de un hecho, por lo que, en principio, no debe resultar 

distorsionado ni por los derechos que puedan o no corresponder al vecino para 

residir en ese domicilio, ni por los derechos que podrían derivarse de la 

expedición de una certificación acreditativa de aquel hecho. 

En consonancia con este objetivo, la norma fundamental que debe presidir la 

actuación municipal de gestión del Padrón es la contenida en el artículo 17.2 

de la Ley de Bases de Régimen Local: «Realizarán las actuaciones y 

operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo 

que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad». 

Por ello, las facultades atribuidas al Ayuntamiento en el artículo 59.2 del 

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales 

para exigir la aportación de documentos a sus vecinos tienen como única 

finalidad «comprobar la veracidad de los datos consignados», como 

textualmente señala el propio artículo. 

En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción 

de que los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la 

realidad, deja de estar facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes 

que acrediten aquel hecho. 

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 competencia para juzgar 

cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general, de 

naturaleza jurídico-privada, sino que tiene por única finalidad servir de 

elemento de prueba para acreditar que, efectivamente, el vecino habita en el 

domicilio que ha indicado.” 

 

 
 

                                        
1 Estatistikako Institutu Nazionaleko lehendakariaren eta Lurralde Lankidetzako zuzendari 
nagusiaren uztailaren 4ko ebazpena argitaratzea xedatzen duen Idazkaritzaordearen 1997ko 
uztailaren 21eko ebazpena, 1997/07/25eko 177. BOE. Horren bidez, udalei udaleko 
erroldan jarduteari buruzko jarraibide teknikoak eman zaizkie. 
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2. Azpierrentamenduan dauden pertsonen erroldatzeari buruz kexak 
mahaigaineratzen duen egoera honetan, errentamendu kontratuak etxebizitzan 
erroldatuta dagoen maizter titularrarentzako ez du aukera hori xedatzen ez 
duenean, alkateak hauxe dio: 
 
“…si dicho documento ha sido el que ha posibilitado el empadronamiento de la 

persona arrendataria y su familia, con la autorización del dueño de la vivienda, si 

éste no ha señalado en dicho documento la posibilidad de que el arrendatario 

pueda subarrendar la vivienda o parte de ella, así como cederla, es cuando este 

Ayuntamiento exige la autorización del propietario o arrendador, ya que de otro 

modo se estaría ante un encubrimiento de un incumplimiento de contrato, que en 

algún caso podría ser fraude al atribuirse falsamente sobre una cosa mueble o 

inmueble facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido 

nunca, bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en 

perjuicio de éste o de tercero.” 

 
Planteamendu honekin, Sestaoko Udala partikularren artean sinatutako aurretiko 
kontratu bat beteko dela bermatzeaz arduratuko da, horretarako ahalmenik ez 
badu ere eta, hala, legezko oinarririk gabe funtzioetan neurria gaindituz. Aurreko 
atalean adierazi dugunaren harira, kontratu pribatu bat betetzea edo ez betetzea 
ez da udalak epai dezakeen kontu bat eta inguruabarrok ez dute balio eskatzailea 
etxebizitza horretan bizi den xedatzeko. 
 
Halaber, alkateak erantzunean hauxe gehitu du: “Ante el número de casos en que 

se ha tenido sospechas de la posibilidad de falsificación de firmas, algunas 

comprobadas, se ha procedido por la Alcaldía a la exigencia de que dicho 

documento de autorización se firme ante el funcionario que la recibe”. 
 
Halaber, esan behar dugu etxebizitza baten errentatzailearen baimenak ezin duela 
bere horretan herritarren udal erroldan alta izapidetzeko nahitaezko baldintza izan. 
Agiri pribatu baten gainean susmoak egonez gero, sistemak ez luke inolaz ere 
inguruabar hori onartuko; hau da, alta emateko aipatzen den helbidean eskatzailea 
bertan bizi izanaren inguruan zentzuzko zalantzarik baldin badago, udal 
erakundeak bizitokia egiaztatzeko azterketekin jarraitu beharko du, eskuragarri 
dituen baliabideen bitartez.  
 
Horregatik, gure iritziz, ez dator bat zuzenbidearekin agiri pribatu baten gaineko 
susmoaren ondotik etxebizitzako errentatzailearen baimenari lotutako baldintza ez 
betetzeagatik erroldatzea ukatzea; justizia auzitegiei dagokie kontu hori epaitzea. 
Halako kasuetan, alta eskatzen duen pertsona aipatu helbidean bizi ez izatearen 
inguruan zalantzak daudenean, eskaera ukatu ahal izateko, udalak beste baliabide 
batzuen bitartez egiaztatu beharko du egiazki ez dela etxebizitza horretan bizi. 
 
Horren harira, adierazi dugun EINen ebazpenak hauxe dio: 

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

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

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.” 

 
Laburbilduz, Sestaoko Udalak pertsonen benetako helbidea egiaztatzeko ahalmena 
bakarrik dauka, alegia, erroldatzea eskatzeko baliatu den helbidea eta, 
horretarako, jasotako datuen egiazkotasuna frogatzeko datuak aurkez daitezen 
eska dezake; datu horiekin ziur ez badago, beste baliabide batzuen bidez –hala 
nola, Udaltzaingoaren txostena- ziurtatu beharko du bizilaguna egiazki bertan bizi 
dela.  
 
Dena den, erroldatzea ukatzeko erabil daitekeen oinarri bakarra da egiaztatu dela 
bizilaguna ez dela aipatu lekuan bizi eta ez da egiaztapen horiek egitean ez datzan 
beste kontuetan funtsatu behar. 
 

3. Halaber, alkateak haren erantzuna gailendu du, hau da, beharrezkoa dela 
bizilekua aukeratzeko konstituzioan bermatutako eskubidea errespetatzea. 
Hortaz, eskatzaileari ez zaio aldaketaren arrazoiaren gaineko informazioa eskatu 
behar, aipatu eskubidea baliatzeko nahikoa baita hori baliatzeko nahia. Honakoa 
gehitu du erantzuean:  
 

“Pero si tal solicitud, por las circunstancias del caso concreto, alertarse a la 

administración municipal de estar ante una solicitud fraudulenta, ésta debe 

actuar en consecuencia. Piénsese en la posibilidad de una solicitud de alta 

en una dirección concreta del municipio que permita a la administración la 

sospecha, dadas las características de esa vivienda determinada, de 

albergar un número de personas que la conviertan en inhabitable por 

simples razones de salubridad, en una dirección que pueda acreditarse por 

informes de la Policía Local, no se corresponde con la realidad como en el 

caso de las solicitudes de alta para conseguir la matriculación en 

determinados centros escolares públicos, la no habitualidad de la residencia, 

etc.”. 

 

Erantzunak banan-banan jorratu beharreko hainbat kontu nahasten ditu, oso 
egoera desberdinak baititu hizpide.  
 
Lehenengo kontua bizilagunen errolda errealitatearekin bat ez etortzeari lotuta 
dago. Hain zuzen, udalak jakin badaki pertsona batek aipatu helbidean alta 
emanda duela baina bertan bizi ez dela edo alderantziz, hots, erroldatuta ez 
dagoen norbait bizi dela, esku hartu beharko du, ofiziozko bajei eta altei buruzko 
BLMAko 72 eta 73. artikuluak erregulatzen dituzten prozedurarekin bat etorriz. 
Pertsona batek behar ez bezalako izen-ematea duela egiaztatzen denean, 
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entzunaldirako izapidea ematen dion espedientea bideratu aurretik, udalak 
interesdunari erroldatik baja emango dio. Hala ere, pertsona bat oro har 
udalerrian bizi dela jakin badakienean, udalak alta ofizioz izapidetu beharko du. 
 
Bigarrenik, iruzurrezko egoeren aurrean egongo ginateke eta nahitaez inguruabar 
horien erruduntasun-egiaztapena beharko litzateke. Izan ere, errealitatearekin bat 
ez datorren desadostasun oro ezin da iruzurrezkotzat jo. Ondorio horietarako, 
alkateak ondorengoa adierazi du: La previsión del artículo 107 del RPD permite 

una actuación municipal que evite o, en su caso, impida altas no procedentes, si 

puede demostrarse en el expediente instruido al efecto, con audiencia del 

interesado, los supuestos citados en el artículo 107. En esta materia, los 

municipios deben resolver, en sentido favorable el Derecho Constitucional de 

libertad de residencia que existe en España, pero con la prudencia y cautela 

debidas”. 

 

Aipatu artikulua administrazio zigorrei buruzkoa da eta hauxe dio: 
 

“La negativa de los españoles y extranjeros que vivan en territorio español a 

cumplimentar las hojas de inscripción padronal, la falta de firma en éstas, las 

omisiones o falsedades producidas en las expresadas hojas o en las 

solicitudes de inscripción, así como el incumplimiento de las demás 

obligaciones dimanantes de los preceptos anteriores en relación con el 

empadronamiento, serán sancionadas por el Alcalde conforme al artículo 59 

del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, sin perjuicio de 

cualquier otra clase de responsabilidad a que hubiera lugar.” 

 
Artikulu horrek alkateak ordenantzak urratzearen ondotik ezar ditzakeen isunak 
ditu hizpide, egun 7/1985 Legeko 139. artikuluak eta hurrengoek2 gai hori 
jorratzen badute ere. Hala, legeak adierazten du berariazko araudi sektorialik ez 
dagoenez, tokiko erakundeek arau-hauste motak ezar ditzaketela eta kasuan 
kasuko ordenantzetan jasotako betebeharrak, debekuak edo mugak ez 
konplitzeagatik zigorrak xeda ditzaketela. Ondorioz, udalak xedapen hori aplikatu 
nahi badu, arau-hausteen sailkapena eta, hala badagokio, ezar daitezkeen 
zigorrak behar bezala arautu beharko ditu, BLMAko 107. artikuluak egiten duen 
gaikuntzak udal araudira daramalako. 
 
Azkenik, lehen azaldutako arrazoiak kontuan hartuta, ezin da alde batera utzi 
onartezina dela etxebizitzari eragiten dioten inguruabar fisikoak, higieniko-
sanitarioak edo beste izaera batekoak erabiltzea biztanleen erroldaren xedetik 
aldentzeagatik. Udalak beste eskumen batzuk ditu osasungarritasunaren, 
apaingarrien, gizarte ekintzaren, etab. eremuan esku hartzeko; mekanismo horiek 
behar bezalako arrazoiketarekin aktibatu ahal izango ditu.  
 
 

                                        
2 Abenduaren 16ko 57/2003 Legearen bidez gehitutako titulua (abenduaren 17ko 
301. zk.ko EAO). 
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4. Azkenean, gogoeta hauen amaierarako utzi dugu administrazio prozedura orotan 
garrantzi handia duen alderdi formal bat. Erakunde honek jaso duen erantzuna 
alkateak sinatu du eta ez du erantsitako beste agiririk.  

 
Udalari egindako informazio-eskaeran honako agiriak bidaltzeko eskatu genion: 

 
- Kasu horietan jarduteko protokoloak (instantziak aurkeztea, ukatzeko 

ebazpen formala, etab.) 
- Kasu horietan nola jardun behar den ezarri duen dekretua, beste organo 

batek emandako ebazpena, etab. 
- Erroldako arduradunaren txosten juridikoa edo kasu horietan nola jardun 

behar den ziurtatzen duen aholkularitza juridikoaren txostena. 
- Kexa hori ebazteko interesgarritzat jotzen duzun beste edozein informazio. 
 
Alkatearen erantzunak azken paragrafoan hauxe dio: 
 

“Por todo lo señalado anteriormente el funcionario que suscribe entiende que 

la respuesta debe darse a la oficina del Ararteko, al requerimiento enviado, 

previo informe de la Asesoría Jurídica, es la que  se señala, indicando 

además que el resto de documentación que se exige es la que se indica en el 

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 

Locales”. 

 
Hala ere, jasotako erantzuna ez dago komatxoen artean funtzionarioak 
proposatutako zatian eta ez da aholkularitza juridikoaren txostena bidali. Beraz, 
ez dakigu erantzun hori alkatearena den edo, bestela, udaleko zerbitzu juridikoek 
emandako arrazoiketa funtsatua duen, batez ere kontuan hartuta hemen 
adierazitako argudioak udalari gure informazio-eskaeran helarazi genizkiola –ez 
dira behar bezala erantzun-. 
 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 53., 54. eta 55. artikuluei jarraiki 
(HAAJAPE), egintza administratiboak ezarritako prozedurarekin bat etorriko dira 
eta behar bezala arrazoitu beharko dira, gertakarien eta zuzenbideko oinarrien 
gaineko erreferentzia laburra, eginez eta idatziz bideratuko dira.  
 
Horrez gain, Tokiko Erakundeen Antolamenduaren eta Funtzionamenduaren 
Araudiak espedienteak eta horien izapidea definitzen ditu. Hala xedatzen du 
espediente bat dela administrazio ebazpenaren aurrekari eta oinarri diren agirien 
eta jardueren multzo ordenatua, baita hori betearazteko eginbideak ere 
(164.1 artikulua). Gainera, 172. artikuluak ezartzen du administrazio 
espedienteetan bulegoko arduradunak horiek izapidetzeaz arduratuko denari 
informazioa emango diola haren irizpideak oinarri dituen legezko eta arauzko 
xedapenak eta aurrekariak azalduz. 

 
Laburbilduz, erroldan alta emateko ukatzen den eskaera oro nahitaez espediente 
batean izapidetu behar da eta bertan gutxienez bulegoko buruaren eta, hala 
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badagokio, aholkularitza juridikoaren txostena jasoko dira, “funtzionarioak” 
alkatearen erantzunean dioen moduan. Txosten horiek haren irizpideak oinarri 
dituen legezko eta arauzko xedapenak eta aurrekariak barne hartuko dituzte. 
Arartekoaren ebazpenak edo eskuordetzeagatik eskumena duen organoak 
eskaera ukatzeko baliatutako zuzenbideko oinarriak ezinbestean azaldu beharko 
ditu, derrigor idatziz egin beharrekoa eta interesdunari modu egokian jakinarazi 
beharrekoa. 
 
Azkenean, gailendu behar dugu biztanleen erroldako arduradunak erroldan alta 
emateko eskaera bat jasotzen duenean eta une horretan erantzuna eman ezin 
zaiola uste duenean, idatziz egiteko eskatu behar duela dagokion administrazio 
izapidea abiarazteko eta interesdunei bete beharreko eta jarraitu beharreko 
izapideen berri behar bezala eman behar diela.  
 
Gauzak horrela, ezin dugu ahaztu herritarrek egin nahi dituzten eskaerei indarreko indarreko indarreko indarreko 
xedapenekxedapenekxedapenekxedapenek ezartzen dizkieten baldintza juridikoen edo teknikoen gainean egiazko 
informazioa eta orientazioa lortzeko eskubidea dutela [HAAJAPEko 35 g)- i) 
artikulua]. 
 
Nolanahi ere, zerbitzuko funtzionario arduradunek betebehar horiek konpli 
ditzaten, beharrezkoa izango litzateke kasuan kasuko instrukzioak izapidetu eta 
ematea, organo eskudunak behar bezala onartutakoak eta, gure ustez, ezin da 
onartu eragindakoei emandako informazioa ahozko agindu bat edo irizpide bat 
izatea (kontuan hartuta ebazpenik eta protokolorik eman ez zaigula, ulertu behar 
dugu elkarte kexagileak aipatzen dituen “alkatearen aginduek” izaera hori dutela), 
are gehiago agindu horiek arauaren egiaztatutako interpretazio batetik urruntzen 
badira.  

 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

−erakunde hau sortu eta arautzekoak− 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 
 

GOMENDIOA 
 

1. Bizilagunen udal erroldaren arloko egiaztapen ahalmena baliatzerakoan, udal 
jarduerak pertsona batek etxebizitza jakin batean duen helbidea egiaztatu behar 
du, administrazio erregistro horrek duen eginkizunari jarraiki.  
 

2. Agirien bidezko egiaztapen nahikorik ez izatean, bizilagunen erroldan alta 
emateko eskatzen duen pertsona bat adierazi duen helbidean bizi ez dela uste 
izanez gero, udalak beste baliabide batzuen bitartez frogatu beharko du egoera 
hori, baita, hala badagokio, Udaltzaingoaren txostenaren bidez ere. 
 

3. Erroldatzearen ukapenak bizilaguna helbide horretan bizi ez dela egiaztatu izana 
oinarri eduki behar du eta ez da egiaztapen horiek egitean ez datzan beste 
kontuetan funtsatu behar –hala nola, eztabaida juridiko-pribatuak, hirigintza, 
osasungarritasun arlokoak, etab-. 
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4. Dagozkion formaltasunekin espedientea izapidetu aurretik, erroldan eskatutako 

alta ukatzen denean, idatzizko ebazpenak erabaki hori hartzeko baliatutako 
zuzenbideko oinarriak nahitaez jaso beharko ditu eta interesdunari dagokion 
moduan jakinarazi. 

 

5. Sestaoko Udalak arlo honetan dagozkion instrukzioak bideratu beharko lituzke, 
organo eskudunak behar bezala onartutakoak, interesdunek egiazko informazioa 
eta orientazioa lortzeko duten eskubidea behar bezala baliatu eta haien 
benetako bizilekuan errolda zitezen.  


