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Arartekoaren 2013ko Arartekoaren 2013ko Arartekoaren 2013ko Arartekoaren 2013ko maiatzarenmaiatzarenmaiatzarenmaiatzaren    9999ko ebazpena. Horren bidez, Bilboko Udaleko ko ebazpena. Horren bidez, Bilboko Udaleko ko ebazpena. Horren bidez, Bilboko Udaleko ko ebazpena. Horren bidez, Bilboko Udaleko 
biztanleen errobiztanleen errobiztanleen errobiztanleen errolllldan inskribatzeari edota datuak aldatzeari buruzko hainbat dan inskribatzeari edota datuak aldatzeari buruzko hainbat dan inskribatzeari edota datuak aldatzeari buruzko hainbat dan inskribatzeari edota datuak aldatzeari buruzko hainbat 
egoeraren inguruko jarduera amaitzen da.egoeraren inguruko jarduera amaitzen da.egoeraren inguruko jarduera amaitzen da.egoeraren inguruko jarduera amaitzen da. 

 
 

Aurrekariak 
 
1. (…)k hala eskatuta izapidetu dugun kexaren lehen arrazoia Bilboko Udaleko 

biztanleen erroldan sartzen diren pertsonak inskribatzeari edo haien datuak 
aldatzeari buruzko hainbat konturen ingurukoa da. 
 
Elkarteak biztanleen erroldaren izen-ematearen datari lotutako lehen kontu bat 
mahai gainean jarri du. Dirudienez, izen-ematea noiz burutu den finkatzeko 
udaleko funtzionarioen kontrolaren data erabiltzen da, ez aurkeztutako 
eskaerari dagokion data. Elkartearen iritziz, interesduna emandako helbidean 
benetan bizi dela egiaztatzeko beharrezkoak suertatzen diren kontrolen 
kaltetan izan gabe, altaren data eskaeraren data bera izan beharko litzateke. 
 
Zehatz-mehatz, (…)ren kasu zehatza aipatu du. Hark erroldako helbidea 
aldatzeko eskatu zuen 2012-7-24an Ibaiondoko barrutietako udal bulegoan. 
Alokairuaren ordainketaren azken ordainagiriak eskatu dizkiote, arazoa da 
alokairuaren kontratua jabearen izenean dagoela eta dirua sartzeko kontu 
korrontearen titularra jabearen senarra dela, beraz, ordainagirian ezin da 
jabearen izena irakurri. Jakinarazi diote Udaltzaingoari eskatuko diotela 
egiazta dezan. 
 
2012ko irailaren 16an eta urriaren 19an udalak kontrolak gauzatu zituen eta 
erroldako agiria eskatu zuenean ikusi zuen altaren datan kontrola egin zen 
eguna ageri dela eta ez eskaera egin zuen eguna, hortaz, idazki bat aurkeztu 
zuen etxebizitza berriaren erroldatze data eskaera egin zuen egunera aldatu 
dezaten. 
 
2012ko azaroaren 28an Basurtuko barrutietako udal bulegora jo zuen eta 
bertan, arreta eskaini zion pertsonak, erroldako bulegoarekin telefono bidezko 
kontsulta bat egin ostean, azaldu zion ohikoa dela izen-ematearen data 
kontrolaren data izatea eta idatziz erantzungo ziotela. Oraindik ez du inolako 
erantzunik jaso. 
 
Kexaren bigarren arrazoiak azaltzen duenez, atzerritar batek beste bat etxean 
erroldatu duela antzeman dute eta udalaren bulegoan jakinarazi diete, 
udaltzaingoaren ikuskapenaren ondoren, aurkako txostena eman dela. Ez 
diete ezer idatziz jakinarazi eta, ondorioz, babesgabetasun egoera sortzen da 
eskatzaileak ez baitaki jarduera hori nola burutu den eta alegazioak nola 
aurkeztu. 
 

2. Erreklamazioan deskribatutako kontuak baloratu ostean, Bilboko Udalari honako 
informazioa eskatu genion eta bere erantzunean zera adierazi zigun: 
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1. “El ayuntamiento registra y refleja al instante en la Base de Datos del 

Padrón de Habitantes las solicitudes de alta y las comunicaciones de 

cambio de domicilio de los vecinos correctamente identificados siempre 

que el domicilio de empadronamiento sea una vivienda existente como tal 

en la misma, con menos de 10 personas inscritas, el interesado justifique 

documentalmente el título de ocupación de la vivienda y la vivienda o el 

habitante no estén bloqueados en el sistema. 

 

En otro caso, se inicia un expediente en el que se solicita informe de la 

policía municipal para verificar que se trata realmente del domicilio habitual 

del interesado y: 

 

o En las nuevas altas se respeta la fecha de solicitud en el padrón del 

municipio, independientemente de cuál sea la fecha en la que la policía 

municipal emite el informe positivo. La fecha de inscripción en el 

municipio/Comunidad Autonóma es la que podría ser realmente 

trascendente para el interesado en el futuro a la hora de justificar su 

residencia y/o vecindad. 

o Los cambios de domicilio se registran con la fecha en la que la policía 

municipal emite el informe positivo y no con la fecha de comunicación 

por parte de los interesados de esta variación del dato padronal 

obligatorio de “domicilio habitual”. 

 

2. En el supuesto de que la policía municipal informe “desfavorablemente”, es 

decir, cuando informa que una persona (CUALQUIER PERSONA,CUALQUIER PERSONA,CUALQUIER PERSONA,CUALQUIER PERSONA, no 

solamente las de nacionalidad extranjera autorizadas a empadronarse por 

otra persona de nacionalidad extranjera) no reside habitualmente en el 

domicilio en el que ha solicitado empadronarse, se envía una comunicación 

por escrito, pero lógicamente, al domicilio en el que no reside, por lo que 

difícilmente podrá enterarse nunca de la comunicación. 

 

3. El “cambio de requisitos que se puso en marcha en abril de 2012” y que 

tuvo reflejo en la página web se limita a la actualización de los modelos de 

documentos y a la restricción en cuanto a la “autorización de 

empadronamientos”: a fin de evitar las autorizaciones en cadena que se 

venían produciendo, no se admite autorizar el empadronamiento de alguien 

por parte de cualquier persona inscrita en la vivienda, sino que únicamente 

podrán hacerlo el propietario de la vivienda o, si ésta está arrendada, el 

arrendatario previamente empadronado en la vivienda.  

 

4. La respuesta al Sr. (…) fue telefónica y por correo electrónico y pareció ser 

suficiente hasta estos momentos que ha reclamado una respuesta por 

escrito que le ha sido remitida.” 

 
3. Hori guztia behin ikusita, erakunde honek hizpide dugun kexa-espedientearen 

harira egindako honako gogoeta hauen berri eman nahi dizugu. 
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Gogoetak 

 
1. Bilboko Udalak erantzunean elkarte erreklamatzaileak aurkeztutako kexa 

baieztatu du. Udalerrian helbide aldaketak egon direnean, Udaltzaingoaren 
txosten baten bidez egiaztatu behar denean aldaketak hizpide duen ohiko 
helbidea, ondoriozko data aldeko txostenarena da eta ez interesdunaren 
eskaerarena. 

 
Udalak ez du irizpide ezberdintasun hori alta berrien eta helbide aldaketen 
egoeren artean jasotzen eta azaltzen du eskaera data alta berrietan 
errespetatzen dela egoitza edo auzotasuna justifikatzerakoan garrantzia 
daukalako eta ulertarazten du helbide aldaketaren kasuan, berriz, ondorioen 
data ez dela garrantzitsua errolda-datuaren aldaketa delako. 
 
Hala eta guztiz ere, ohiko helbide aldaketaren datak garrantzia dauka ondorio 
askotarako. Modu adierazgarrian: adingabeak esleituta duen ikastetxea, 
erreferentziako osasun-etxea, izatezko bikote batean bizikidetzaren hasiera-
dataren egiaztapena, Lanbideko laguntzak eskatze aldera helbide aldaketa.   
 
1997ko uztailaren 4ko EINen ebazpenak1, bere artikuluetako hainbat ataletan, 
betiere defendatzen du, errolda-orriaren datuak osatu edo akatsak 
konpontzeko beharraren kaltetan izan gabe, administrazioak eskatutako 
inskripzioa egin behar duela. Horrela, 2. artikuluak zera xedatzen du: 
 

“La falta, en este caso, de alguna o algunas de las firmas de las personas 

relacionadas en la hoja debe ser interpretada por el gestor del Padrón 

como un defecto subsanable, que deberá ser corregido por el 

representante, pero que no impide la inscripción en el Padrón de todas 

las personas comprendidas en la hoja. 

… 

 

El incumplimiento de este requerimiento por parte del vecino no invalida 

la inscripción padronal practicada, que sigue siendo una inscripción válida 

afectada de un defecto subsanable.” 

 
Zentzu berean, 3. artikuluak honakoa dio: 
 

“Por otra parte, como anteriormente se ha señalado, la obligación 

primaria del gestor padronal es el mantenimiento y actualización de la 

información contenida en el Padrón. La Ley (artículo 17.1) y el 

Reglamento (artículo 63) prevén la colaboración de otras 

Administraciones públicas para ayudar a los Ayuntamientos en esta 

misión, pero esta previsión en ningún caso sustituye aquella 

                                        
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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responsabilidad municipal, por lo que no hay duda de que los 

Ayuntamientos no deben esperar a la recepción de la información que 

puedan suministrarle otras Administraciones para actualizar cuantas 

variaciones se produzcan en la información padronal y de las que tengan 

conocimiento por cualquier otro medio.” 

 
Ondorioz, helbide aldaketari dagokion aldaketaren ondoriozko data 
izapidetutako eskaerarena izan behar dela uste dugu, izan ere, 
Udaltzaingoaren txostenaren bidez egiaztatzearen kaltetan izan gabe, egun 
horretan azaltzen du eskatzaileak beste helbide batean bizi dela. 
 

2. Elkarte erreklamatzaileak adierazitako bigarren kontuak azaltzen du 
udaltzaingoaren txostena “kontrakoa” dela pertsonaren ohiko etxebizitza ez 
delako erroldan eskatu duena. 
 
Gai horren inguruan udalak azaltzen duenez: idatzizko jakinarazpena bidaltzen 
da, baina, logikoki, bere etxebizitza ez den helbidera, beraz, interesdunak 
nekez izan ahalko du jakinarazpenaren berri. 
 
Lehenik eta behin harrigarria da udalaren erantzunak "adierazpen" bati buruz 
hitz egiten duela Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak “jakinarazpena" 
aipatzen duela kontuan hartuta. Horrela bada, 58. artikuluak azaltzen duenez, 
jakinarazi egingo zaizkie interesdunei “beren eskubide edo interesak ukitzen beren eskubide edo interesak ukitzen beren eskubide edo interesak ukitzen beren eskubide edo interesak ukitzen 
dituzten”dituzten”dituzten”dituzten” administrazioaren ebazpenak eta egintzak, hurrengo artikuluan 
ezarritako modu eta neurrietan. 
 
Ezberdintzea ezinbestekoa da, izan ere, jakinarazpenek ebazpenaren testu 
osoa hartu behar dute barne -administrazio bidea agortzen den edo ez 
adieraziz-, eta dagozkien errekurtsoak, horiek zein organori aurkeztu behar 
zaizkion eta horiek jartzeko epeak azalduz (58.2. artikulua). 
 
Jakinarazpena eskatutako baldintza formal guztiekin ez betetzearen ondorio 
juridikoa izango da jakinarazpenak ondorioak izango dituela interesdunak 
ebazpen horretan edo jakinarazi edo ebatzi beharreko egintza horretan zer 
esaten den eta horrek zer-nolako eragina izan dezakeen badakiela erakusten 
duen egunetik aurrera edo, bestela, interesdunak dagokion errekurtsoa 
aurkezten duenetik (58.3. artikulua). 
 
Izan ere, jakinarazpenen esparruko udal-jarduera okerrak islatzen duen 
moduan, badakigu 2012ko urriaren 19ko sarrera-datarekin erregistroan 
egindako berariazko eskaera egon zela, helbide aldaketaren datak 2012ko 
uztailaren 24an aurkeztutako jakinarazpenarekin bat egin zezan, eta ez 
2012ko irailaren 17arekin, polizia egiaztapena gertatu zeneko egunarekin.  
 
2013ko otsailaren 15eko udalaren erantzunak erakunde honek jasotako 
erantzunaren antzeko informazioa eskaintzen zuen. “Adierazpenak" ez du 
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eskatutakoaren ukatzea arrazoitzen, baizik eta udalaren jarduteko modua 
egiaztatzen du, eta ez ditu betetzen interesdunaren asmoen kontrakoa den 
ebazpen orok eduki behar dituen baldintza formalak, 58.2. artikuluak 
zehazten duen edukiari jarraiki. 
 
Bigarrenik, aipatu beharra dago pertsonak ez badu jasotzen ukapenezko 
jakinarazpena erroldatzea eskatu duen helbidean, bertan bizi ez delako, 
jakinarazpena ediktu-oholean jarritako eta Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Aldizkari Ofizialean argitaratutako jakinarazpena bete beharko dela (59.5. 
artikulua). 
 
Azkenik, arestian aipatutako izapideak legalki bete izanaren kaltetan izan 
gabe, udalak jakinarazpenaren eta espedientean dauden gainerako agirien 
kopia eman behar dio interesdunari eskatzen duen edozein unetan, 
erroldatzea ukatzeko bere garaian izandako arrazoiak ezagutze aldera (35. a) 
eta 37. 1. eta 2. artikuluak)  
 
Elkarte erreklamatzaileak adierazten duenez, eta jasotako erantzunean ez da 
argitu edo ukatu, udaleko bulegoetan euren eskaeraren izapidearen egoera 
ezagutzeko agertzen diren interesdunei txostena aurkakoa dela hitzez 
jakinarazten zaie baina ez zaie eskaintzen izapidetutako espedientearen 
agiririk, ezta ebazpenaren edo "adierazpenaren" kopia, horrek dakarren 
babesgabetasunarekin euren interesen defentsari dagokionez. 
 

3. Azkenik, “erroldatzeak baimentzearen" inguruko murrizketari dagokionez, 
udalak adierazi du, gertatzen ohi ziren elkarren segidako baimenak saiheste 
aldera, etxebizitzaren jabearen erroldatze-baimena bakarrik onartzen dela edo, 
alokatuta badago, etxebizitzan aldez aurretik erroldatutakoaren errentariarena. 
Udalaren web orriak honako informazioa eskaintzen du: 

 
“Aurrekoetako ezer ez badago, beharrezkoa da erroldatzeko baimena 

(doc. AP-2): 

Inprimaki honen bidez, aurretik etxebizitzan erroldatuta zegoen eta 

dokumentu bidez jabea edo alokairu-kontratuaren titularra dela frogatzen 

duen pertsonaren baimena jaso dutenek baino ezingo dute erroldatu, 

etxebizitzaren edo alokairu-kontratuaren titularrak izan gabe ere. Pertsona . Pertsona . Pertsona . Pertsona 

interesatuak ez badu jabearen edo alokatzailearen baiinteresatuak ez badu jabearen edo alokatzailearen baiinteresatuak ez badu jabearen edo alokatzailearen baiinteresatuak ez badu jabearen edo alokatzailearen baimenik, erroldan menik, erroldan menik, erroldan menik, erroldan 

sartzeko eskaria aurkeztu ondoren, Udalak benetan bertan bizi dela sartzeko eskaria aurkeztu ondoren, Udalak benetan bertan bizi dela sartzeko eskaria aurkeztu ondoren, Udalak benetan bertan bizi dela sartzeko eskaria aurkeztu ondoren, Udalak benetan bertan bizi dela 

egiaztatuko du poliziaegiaztatuko du poliziaegiaztatuko du poliziaegiaztatuko du polizia----txosten baten bidez eta, hala bada, erroldan txosten baten bidez eta, hala bada, erroldan txosten baten bidez eta, hala bada, erroldan txosten baten bidez eta, hala bada, erroldan 

onartuko du.onartuko du.onartuko du.onartuko du.” 

 

Beraz, helbide zehatz batean alta eskatzen duen pertsonak azaltzen badu ez 
duela ez jabearen ez errentariaren baimenik baina adierazitako helbidean bizi 
dela, udalak dagokion alta eskaera aurkezteko aukera eskaini behar dio, 
udalaren txostenaren bidez egoitza eraginkorraren egiaztapena egingo duela 
jakinaraziz. 
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Horrenbestez, espediente horretan zehar egindako kudeaketen ondoren, gure esku-
hartzea amaitutzat jotzea erabaki dugu, honako ondorioekin 
 
 

Ondorioak 
 
1. Udalerrian helbidea aldatu izanari dagokion aldaketaren ondoriozko datak 

eskaera aurkeztu zenekoarekin bat egin behar du, baita udaltzaingoaren 
txostenaren bidez egiaztapena egin behar den egoeretan ere. 

 
2. Biztanleen erroldari buruzko ukapenezko ebazpenak modu legalean jakinarazi 

behar dira, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 58. artikuluan 
jasotako edukia eta baldintza formalekin. 

 
3. Bilboko Udalak ebazpenaren eta udaltzaingoaren kontrako txostenaren kopia 

aurkeztu beharko lieke euren eskaeraren izapidearen egoeraren berri izateko 
udalaren bulegoetara joaten diren pertsonei, erroldaren alta ukatzeko izandako 
arrazoiak ezagut ditzaten. 

 


