
 
 
 
 
 
 

 1

 

24/2006 GOMENDIOA, URRIAREN 30EKOA, EUSKO JAURLARITZAKO 
HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILARI EGINA, 
FAMILIEK ADIERAZITAKO BIZILEKUAK ERREALITATEAREKIN BAT 
ETORTZEA INDARTZEKO NEURRIAK SUSTA DITZAN, LAGUNTZA 
PUBLIKOEZ MANTENTZEN DIREN IKASTETXEETAKO IKASLEAK 
ONARTZEKO PROZESUETAN. 
 
 

Aurrekariak 
 
1. Erakunde honetan zenbait kexa jaso genituen, Basauriko Ariz ikastolan ikasleak 

onartzeko erabili zuten prozedura zela-eta. Kexa horietan salatu zenez, familia 
askok oker eta gehiegikeriaz jarduten zuten, bada benetan bizi ez ziren helbidea 
adierazten zuten errolda-ziurtagiriak aurkezten zituzten, onarpen-eskaerak 
balioztatzean bizilekuaren hurbiltasunari ematen zaion puntuazioa lortzeko 
asmoz. 

 
Bagenekien kaltetutako familia horietako batzuk Hezkuntza, Unibertsitate eta 
Ikerketa Sailari jokaera hori salatu ziotela. Horregatik, gure lehen jardueran, sail 
horren arduradunei laguntza eskatu genien; zehazki, txosten bat bidaltzeko eta 
bertan familia horiek salatutakoaz hezkuntza-administrazioak zuen iritzi 
arrazoitua adierazteko eskatu genien. 
 
Hasieran, sail horrek erakunde honi ikasleen onarpena arautzen duen araudian 
ezarritakoa adieraziz erreakzionatu zuen: 

 
“...‘bizilekuko hurbiltasuna’ atalari dagokion puntuazioa eman dezaten, 
ikaslearen guraso edo tutore legalen erroldatzeko ziurtagiria aurkeztu 
beharko dela. 
 
Erroldako kudeaketa Udalei dagokie, eta horiek horretarako ziurtagiria 
egiten dute. 
 
Lurralde Ordezkaritzak ez dauka batere eskuduntzarik erroldari dagokionez, 
eta hori dela medio ez ditu inoiz ere jartzen zalantzan eskumena daukan 
administrazioak ziurtatzen dituen datuak. 
 
Arizko Ikastola LHIko zuzendaritzari galdera eginda, berretsi egin dute 
udalak egindako erroldatzeko ziurtagiriak balioetsi zituztela.” 

 
2. Edonola ere, aldi berean, erakunde honek jarduera bat hasi zuen Basauriko 

Udalarekin. Jarduera horri esker, gertakariei buruzko zenbait izapide egin 
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ondoren, honako datuok egiaztatu genituen, Alkatetzak berak emandako 
informazioen arabera: 

 
“Salatuak izan diren, (...) gaur egun ez daude erroldatuta BIGE-k adierazi 
zigun eta matrikulazio garaian haiek adierazi zuten helbidean. Horrek 
erakusten digu helbide aldaketa bat gertatu dela adierazpena egin zenetik. 
Horregatik, pertsona horien aurka ofiziozko baja espedienterik ezin da ireki. 
 
Bestalde, salatutakoen artean batzuk adierazitako etxebizitzan 2003, 2004 
edo 2005 urteetan erroldatu zirela esan nahi dugu. Beraz, helbide aldaketak 
ez ziren egin matrikulazio garaian. 

 
Nolanahi ere, arestian aipatutakoen salbuespenarekin, salatutako 
gainerakoen ofizioko baja espedienteari hasiera eman zaio. Espedientea 
amaitzean, dagokion txostena bidaliko dugu.” 

 
3. Jakina, Basauriko alkatearen erantzuna irakurri eta gero, erakunde honek 

berehala eta dudarik gabe ekin zion berriro Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 
Sailarekin jarduteari, eta honako gogoetok helarazi zizkion: 

 
“Ikusten duzunez, Basauriko alkateak egiaztatu digu bost haurren familiek errolda-
datuak gaizki erabili dituztela, gaur egun jada ez baitira bizi ikasleen onarpenerako 
prozesurako adierazi zuten helbidean. Aldi berean, ofizioz baja emateko zenbait 
espediente hasi dituela ohartarazi digu. 
 
Horrela bada, kexok bideratzean puntu honetara iritsita, erakunde honi behar-
beharrezkoa iruditzen zaio hezkuntza-administrazio horrek datu berri horiek kontuan 
izanik zerbait egitea, Basauriko Ariz ikastolan ikasleak onartzeko prozesua irizpide 
objektiboak zorrozki betez egin dadin, interesdun guztiei benetan aukera berak 
emango zaizkiela ziurtatzeko. 
 
Ez dakigu zer-nolako administrazio-erabakiak hartu diren orain arte onartze eta 
matrikulatze prozesu horretan, hau da: ea familia interesdunek administrazioko 
justizia-bideak erabili ote dituzten erabaki horiek irmotzat eta onartutzat erabil ez 
daitezen. Nolanahi ere, hala gertatu ez bada, datu horiek hain garrantzitsuak dira non 
hezkuntza-administrazio horrek gogoeta egin beharko bailuke prozesu hori ofizioz 
berraztertzeko ekintzak hasteko beharraz. 
 
Edonola, aztertzen ari garen kexei buruzko azken erabakia hartu baino lehen, 
laguntza eskatzen dizut. Beraz, arren, helaraz iezazkiguzu lehenbailehen Ariz 
ikastolako ikasle-onarpenak eragin duen egoeraz egin dituzun balorazio 
arrazoituak.” 
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4. Gure jarduera hori lehenbailehen gauzatu nahi genuen arren, bi errekerimendu 
egin behar izan ziren, azkenean, 2006-2007 ikasturtea hastear zegoela, erakunde 
honetan Bizkaiko plangintza unitatearen txosten bat jaso arte. Txosten hartan, 
jarraian aipatuko ditugun araudiko aurreikuspenak transkribatu besterik ez zen 
egiten: 

 
“Bizilekutik ikastetxerako hurbiltasunaren irizpidea balioesteari dagokionez 
jasotako berrien arabera, ‘erroldatzeko ziurtagiria’ da ikasleak onartzeko 
prozeduraren arautegi erregulatzaileak horretarako eskatzen duen 
dokumentua. 
 
Horri dagokionez, zera esan behar da Erregimen Lokaleko Oinarriak 
Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 16. artikuluari jarraiki: ‘El 
Padrón municipal es el registro donde constan los vecinos de un municipio. 
Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio 
habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos actos se expidan 
tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos 
administrativos’. 
 
Hori dela eta, ikasleak onartzeko prozesuan aurkeztutako ziurtagiria ikusita, 
dagokion puntuazioa esleitzeari ekin diote ‘bizilekuaren hurbiltasuna’ aintzat 
hartuta.” 

 
5. Azken erantzun horren edukia kontuan hartuta, Arartekoak berehala jo zuen 

berriro Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarengana, halako jarrera 
saiheskorrek eragozpen larriak sortzen dituztela eta, azken batean, eskubideak 
babesteko eman diguten lana arriskuan jartzen dutela ohartarazteko. 

 
Izan ere, uneotan 2006-2007 ikasturtea hasia denez gero, erakunde honek ez du 
egindako kexak konpontzen saiatzeko erabakirik hartzerik izan. Dena den, 
Hezkuntza sailburuari berari honako hau adierazi diogu berriz ere: erakunde 
honen ustez, kexak bideratzean behar bezala egiaztatuta geratu dela familia 
batzuek modu desegokian erabili dituztela errolda-datuak, hezkuntza-
administrazioak ezin duela gertakari hori bazter utzi, eta nolabait jardun behar 
duela. Hala eta guztiz ere, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak gai 
horretaz azalpenik eman gabe jarraitzen du. 

 
 

Gogoetak 
 
1. Aurrekarietan agerian jarri nahi izan dugu hezkuntza-administrazioak, gure 

iritziz, jarrera saiheskorraz heldu diola erakunde honi azaldu dizkioten kexetan 
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aipatzen den kontuzko gai hau: ikasleak onartzerakoan, erroldako datuak 
gehiegikeriaz erabiltzea. 

 
Basauriko Udalak zentsua edo errolda ikuskatzeko lana bete eta gero, Ariz 
ikastolako ikasleen onarpenaz ezustean sortu den egoeraren berri izanda, 
hezkuntza arduradunek inoiz ere ez digute, gure aburuz, erabateko laguntzarik 
eman, jarduteko zein aukera zegoen zehaztu ahal izateko. Horren erakusgarri, 
idatziz jasota utzi nahi izan ditugu behin eta berriz egin dizkiogun eskaerei 
emandako erantzunen zehaztasunik eza eta formaltasuna, baita atzerapenak ere, 
ohartuki helburu hau bilatu baitu, guk uste: eskola-ikasturtea hasi baino lehen, 
erabili den onarpen-prozesuaren balizko irmotasuna lortzen laguntzea. 

 
Eusko Legebiltzarrari urtero egiten dizkiogun txostenetan sarritan aipatu 
dugunez, horrelako erantzun saiheskor eta arrazoitu gabeak dira, hain zuzen, 
eskubideak babesteko eman diguten lana arriskurik handienean jartzen dutenak, 
izan ere, ez digute aukerarik ematen, beharrezko epeetan, jokoan dauden interes 
guztiak aintzat hartuz oinarritutako erabakiak hartzeko, eragindako 
administrazioekin benetan lankidetzan arituz egindako tramitazioan zehaztutako 
iritzien arabera. 
 
Aurtengo ikasturtea horren adibide argia da, bada, 2006-2007 ikasturtea hasi da 
eta erakunde honi ez diote utzi ikastetxe horretan ikasle gisa sartu nahi zuten eta 
eskubide handiagoa zuten beste adingabe batzuen interesak babesten. 
Espedientearen biderapenak iraun duen denbora osoan, hezkuntza-
administrazioak ez du argitu ea interesa zuten familietakoren batek 
administrazio-justiziaren bidea erabili duen, ikasleen onarpen-prozesuaz 
hartutako erabakiek irmotasuna lor zezaten eragozteko. Are gutxiago agertu da 
prest jarduera hori ofizioz berriz aztertzeko balizko jarduera bat bideragarria ote 
zen haztatzeko. 

 
Horrela bada, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren lankidetzarik ezak 
eragotzi egin digu, esaten ari garenez, 2006-2007 ikasturtean beren seme-alabak 
Ariz ikastolan eskolatzen hastea nahi zuten familien salaketen gainean erakunde 
honek esku hartzeko zituen aukera guztiak agortzea. Alabaina, eragozpen horrek 
are argiago ikusarazi digu gomendio orokor bat egitea komeni dela, 
etorkizuneko prozesuei begira. 

 
2. Behin hori adierazita, bestelako gogoeta batzuk egingo ditugu orain. Gomendio 

honen abiapuntu diren aurrekariek nahiko ondo erakusten dute, gure ustez, 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak zer-nolako jarrera aldagaitzari eutsi 
dion espediente honen biderapenean: etengabe aipatu ditu 2006-2007 
ikasturterako EAEko ikastetxe publiko eta itunpekoetan ikasleak onartzeko 
eman diren jarraibideak (horietan espresuki adierazten da gurasoek edo tutoreek 
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errolda-ziurtagiria aurkeztu behar dutela, bizilekuarekiko hurbiltasunari 
dagokion baremoko atala aplikatu ahal izateko), baita toki araubideko legeria ere 
(horrek, jakina denez, ohiko bizilekuaren ezin gezurtatuzko frogaren balioa 
ematen die ziurtagiri horiei). 

 
Agerikoa denez, erakunde honek ondotxo daki hori, eta, horregatik, ez du ukatu 
nahi zentsu edo errolda ziurtagiri horiek adierazitako helbidean bizi izatearen 
presuntzioa dakartela berekin. Hala ere, beharrezkoa iruditzen zaigu presuntzio 
horren irismena edo norainokotasuna azpimarratzea, izan ere, berori indargabetu 
daiteke, errealitatearekin bat ez datorrela egiaztatzen denean. Horren adibide, 
Auzitegi Gorenak 1984ko ekainaren 11n eta 1985eko azaroaren 11n azaldutako 
iritziak aipatuko ditugu. Honela diote: “El padrón municipal es instrumento 
público fehaciente para todos los efectos administrativos y la inscripción prueba 
plenamente la condición de que se trate. No obstante, cabe la prueba en 
contrario que desvirtúe la presunción que el padrón proclama, puesto que el 
efecto probatorio privilegiado, que cabe atribuirles respecto del dato de la 
residencia, que es el propio de los documentos públicos –arts. 53.3 de la LBRL 
y 89 del RPDT− únicamente se produce con plenitud si se presenta aislado, 
pero no como acontece en el caso que se enjuicia, si su eficacia es contrastada 
con otros medios de prueba susceptibles de provocar el convencimiento de la 
falta de concordancia del contenido del padrón con la realidad.” 

 
3. Halaxe da, bai, familia batzuek, beren seme-alabek ikastetxe publiko eta 

itunpeko jakin batzuetan sartzeko dituzten aukerak sendotu nahian, zentsu edo 
errolda datuak gehiegikeriaz erabili dituztela egiaztatu da (gainera, jokaera hori 
ohikoa eta hedatua dagoenaren pertzepzioa dago, oro har). Hori egiaztatu 
ondoren, gure iritzian, hezkuntza-administrazioak zerbait egin behar du 
nahitaez, onartu egin behar du badaezpadako neurri guztiak muturreraino 
eraman behar direla, ahal den neurrian, familiek adierazten dituzten helbideak 
errealitatearekin bat etor daitezen, diru-laguntza publikoez mantentzen diren 
ikastetxeetako ikasleen onarpen-prozesuetan bizilekuaren hurbiltasuna aintzat 
hartu eta balioztatzeko. 

 
4. Gai horren gainean, Estatuko beste hezkuntza-administrazio batzuek ikasleen 

onarpenaz onartu dituzten jarraibideak arretaz irakurtzen badira, elkarrekin 
alderatuz, zera ikus daiteke: nahiz eta administrazio horietako gehienek, EAEko 
hezkuntza-administrazioak bezalaxe, interesdunei errolda-ziurtagiriak aurkeztea 
besterik eskatzen ez dieten, beste batzuek, aldiz, ekimen berriagoak abiarazi 
dituzte, esaterako, egoitzaren ziurtagiria ez ezik, beste baldintza batzuk ere 
exijitzen dituzte, edo frogatzeko beste bide batzuk ezarri dituzte zuzen-
zuzenean. Horrela, adibidez: 
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• Gaztela-Mantxa (2004ko martxoaren 12ko Agindua, ikasleak onartzeko prozesua 
garatzekoa – DOCM, otsailaren 15ekoa) 

 
“Certificación específica, expedida por el Ayuntamiento respectivo, en la 
que figure el domicilio de la unidad familiar, y, en su caso, los movimientos 
residenciales en el año natural anterior al que se solicita plaza escolar.” 

 
• Kantabria (Martxoaren 8ko EDU/9/2006 Agindua, ikastetxe publikoetan eta 

itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozedura arautzeko oinarriak 
onartzekoa – BOC 57/2006, martxoaren 22koa) 

 
“El domicilio familiar se acreditará mediante certificación expedida por el 
Ayuntamiento respectivo y por cualquier otra documentación que determine, 
en su caso, la Administración educativa.” 

 
• Kanariak (2006ko otsailaren 20ko Erabakia. Horren bidez finkatu dira ikasleak 

onartzeko prozesurako egutegia, eskabide-eredua eta argibide osagarriak – 
BOCAC 47/2006, martxoaren 8koa) 

 
“El domicilio se acreditará mediante cualquiera de los siguientes 
documentos: 
- fotocopia del DNI del alumno o de los padres 
- certificado de residencia en el que conste el domicilio 
- certificado de empadronamiento 
- tarjeta censal de los padres” 

 
• Balearrak (2006ko martxoaren 6ko Agindua, ikasleak onartu eta matrikulatzeko 

prozesua arautzekoa – BOIB, martxoaren 11koa) 
 

“La proximidad del domicilio se acreditará mediante el certificado de 
empadronamiento del alumno expedido por el Ayuntamiento y con expresión 
de la antigüedad en la última variación padronal.” 

 
• Aragoi 
 

“La proximidad domiciliaria se acreditará mediante la aportación de una 
copia del certificado de empadronamiento expedido por el órgano 
municipal correspondiente, o documento equivalente que, a juicio del 
órgano competente en materia de admisión de alumnos, sirva para acreditar 
fehacientemente esta circunstancia.” 

 
• Valentzia (1998ko apirilaren 3ko Agindua, ikasleak onartzeko prozesua arautzen 

duena – GOGV, apirilaren 8koa) 
 

“El domicilio familiar se acreditará mediante la presentación del DNI del 
padre/madre o tutor y de un recibo reciente de agua, luz o teléfono o 
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contrato de alquiler. Si existiera discrepancia entre ambos documentos se 
podrá requerir un certificado de residencia librado por el Ayuntamiento.” 

 
• Kalalunia 
 

“b) Proximitat del domicili de l’alumne o alumna 
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de 
residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. 
Només quan el domicili familiar que s'al·lega no coincideix amb el del DNI 
de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el 
cas de persones estrangeres, certificat o volant municipal de convivència de 
l'alumne o alumna on hi ha de constar que conviu amb la persona 
sol·licitant i resguard de la renovació del DNI o comunicació amb registre 
d’entrada del canvi de domicili a la Delegació del Govern en cas de 
persones estrangeres. En el moment de la matrícula cal presentar el DNI 
renovat amb la nova adreça.” 

 
5. Erakunde honek ez daki egiaz nolako indarra lor dezakeen, beste hezkuntza-

administrazio batzuen kudeaketa-esparruan, helbidea ziurtatzeari buruzko datu 
osagarriak (zentsu-antzinatasuna, eta abar) exijitzeak. Agian, datu horiek zantzu 
gisa erabiliko dira, geroago familiaren egoitza frogatzeko beste bide batzuen 
exijentzia oinarritzeko. Hori uste dugu behintzat. 

 
Bestalde, ez gara ziurtasun osoz honako hau baieztatzera ausartzen: beste froga-
agiri batzuk erabiltzea (esate baterako, nortasun agiria, hezkuntza-administrazio 
batzuek erabiltzen baitute) orain antzemandakoa bezalako gehiegikeriak 
ekiditeko erabateko bermea dela. 
 
Horregatik guztiagatik, gure ustez, beharbada, agiri ezberdinen arteko 
informazio-gurutzaketa erraztea litzateke zuhurrena, eta agiri horiek elkarri 
egokituko ez balitzaizkio, froga gehiagoren exijentzia oinarritzeko zantzu gisa 
erabil litezke, ikasleen onarpenerako adierazi den helbidea errealitatearekin bat 
datorren ala ez egiaztatzeko. 
 
Horren haritik, ikasleen onarpen prozesuetako mekanikaren beraren ondorioz, 
baremoko beste atal batzuei dagozkien agiriak eman behar izaten dira (adibidez, 
zerga arloko agiriak), eta agiriok lehen proposatu dugun agiri-alderatzea egiteko 
erabil daitezke. 

 
6. Nolanahi ere, bukatzeko, erakunde honi behar-beharrezkoa iruditzen zaio zera 

azpimarratzea: badaezpadako neurri horiek guztiak gorabehera, horietatik bakar 
batek ere ez du birtualtasun nahikorik izango, baldin eta neurriokin batera 
hezkuntza-administrazio horrek, horrelako gertakariak eten eta geldiarazteko 
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jarrera irmorik erakusten ez badu, izan ere, lerro batzuk gorago adierazi dugunez, 
jokaerok gaur egun ohikotzat, zabaldutzat eta onartutzat jotzen dira. 

 
Beraz, hezkuntza-administrazio horrek konpromiso berezi bat onartu eta 
bereganatu behar du, diru-laguntza publikoez mantentzen diren ikastetxeetan 
ikasleak onartzeko prozesuak modu egokian kudea daitezen zaintzeko, eta ez du 
utzi behar egindakoa bezalako gehiegikeriak ikasturtea hasi eta gero sendotu 
daitezen, batik bat erakunde honek izapidetutako kexak sortarazi dituzten 
salaketak tartean badira. 

 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egin genuen, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
−erakunde hau sortu eta arautzekoak− 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 
 

24/2006 GOMENDIOA, urriaren 30ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta 
Ikerketa Sailari egina 
 
Diru-laguntza publikoez mantentzen diren ikastetxeetako ikasleak onartzeko 
prozesuetan, bizitokiaren hurbiltasuna aintzat hartu eta balioztatzeko orduan, 
beharrezko neurriak har ditzala familiek adierazten dituzten helbideak 
errealitatearekin bat etortzea indartzeko, etorkizunean ez dadin gerta, berriz ere, 
Basauriko Ariz ikastetxe publikoan 2006-2007 ikasturtean erabili den onarpen-
prozesuan gertatu dena bezalako egoerarik. 
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