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Arartekoaren ebazpena, 2012ko ekainaren 4koa. Horren bidez Arabako Foru 
Aldundiko Gizarte Zerbitzu Sailari gomendatzen zaio pertsona bati diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren prestaziorako eskubidea ukatu zion ebazpena ondoriorik 
gabe utz dezan. 
 
 

Aurrekariak 
 
 
1. (…) erakunde honetara zuzendu da kexa bat helaraziz foru aldundiak diru-

sarrerak bermatzeko errentaren prestaziorako eskaera ukatu diolako. Eskaera 
2011. urteko martxoan aurkeztu zuen Aguraingo Udalean. 

 
 
2. Arabako foru aldundiak 2011. urteko ekainean eskaera ukatzen zitzaiola 

erantzun zion honako baldintza betetzen ez zuelako “18/2008 Legeko 
16.artikulua b idatz-zatia, garapen Dekretua, eta bat datorren gainontzeko 
arautegiaren arabera, hurrengo baldintzaren betekizuna zera da: "eskaera 
aurkeztean, prestazioa eskatzen den herrian erroldatua egon eta bertan 
bizitzeaz gain, eskaera egin aurretik urtebete egotea erroldatuta Euskal 
Autonomia Erkidegoko edozein herritan eta bertan bizitzea; edo Euskal 
Autonomia Erkidegoko edozein herritan segidako aurreko hamar urtetatik 
bostetan jarraian erroldatuta egon eta bertan bizitzen egotea" 
 
Kexagileak gora jotzeko errekurtsoa egin zuen, 2011ko irailaren 7ko ebazpen 
bidez ukatu zena. Bertan azaltzen denez, “consta empadronada en el municipio 
de Salvatierra desde el 9/03/2010 pero en la documentación presentada junto 
a la solicitud, para la demostración de la residencia efectiva no constaban 
documentos que justificaran su residencia en importantes periodos de tiempo, 
por lo que no habiendo quedado acreditada su residencia efectiva en ninguno 
de los municipios del Territorio Histórico de Álava en ese periodo (no aporta 
contrato de alquiler hasta el 11 de marzo de 2011, ni pagos de alquiler de 
dichas fechas, ni otra documentación que verifique su residencia aquí), la 
resolución dictada es ajustada a derecho”. 
 
 

3. Arartekoa Arabako Foru Aldundira eta Aguraingo Udalera zuzendu zen 
informazioa eskatuz eta aldez aurretik hainbat gogoeta helaraziz. Gogoeta 
horiek aurrerago azalduko ditugu, errepikakorrak ez izate aldera. 

 
Arabako Foru Aldundiak zera erantzun zigun: 
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“(…) se encuentra empadronada en el municipio de Salvatierra de modo 
continuado desde el 09/03/2010 procedente del extranjero. 
 
No obstante, para la demostración del segundo requisito de ‘residencia 
efectiva’, no basta con el certificado de empadronamiento. En la 
documentación presentada (…) a fin de acreditar el requisito de residencia 
efectiva, consta que ha comparecido en padrón municipal en tres 
ocasiones para cambiar su domicilio (fechas 30/06/2010, 7/12/2010 y 
11/03/2011). Presenta contrato de subarrendamiento del último domicilio 
y pago del mes de dicho contrato de arrendamiento (marzo 2011) del 
resto de domicilios no aporta nada. 
 
De asistencia a citas médicas presenta: 20/05/2010;09/06/2010;12,23 y 
25/11/2010, 2 y 17/12/2010, 07/01/2011; 01/02/2011; 22,24 y 
31/03/2011, Alta en Lanbide el 14/02/201. 
 
En marzo de 2011 ya constan varia gestiones relacionadas con la solicitud 
de la prestación Renta de Garantía de ingresos (apertura de cuenta 
bancaria el 14/03/2011, alta en Etxebide el 16/03/2011, certificado de 
Seguridad Social y del Inem el 16/03/2011). 
 
Comprobado que hasta el año 2011 no consta prácticamente 
documentación que verifique la residencia efectiva en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, puesto que desde que consta de alta en padrón de 
Salvatierra hasta febrero de 2011, a excepción de las citas médicas que 
son una prueba fehaciente pero no continuada, el Ayuntamiento de 
Salvatierra propone la denegación de la Prestación. Denegación que es 
confirmada por la Dirección Gerencia del Instituto Foral de Bienestar Social 
mediante resolución de fecha 06/06/2011 motivada por el incumplimiento 
del requisito que establece la Ley 18/2008, de 23 de diciembre en su 
artículo 16.b, y posterior resolución del recurso de alzada.” 

 
 
4. Aguraingo Udalak honakoa erantzun zigun: “(…) se empadronó en este 

Municipio el 9 de marzo de 2010 y tras cinco cambios de domicilio sigue 
empadronada en Salvatierra-Agurain. Por otra parte constan en este 
Ayuntamiento tres solicitudes de baja de oficio realizadas por tres personas 
diferentes entre Agosto y octubre de 2010. Dichas solicitudes no se han 
llegado a hacer efectivas, ya que durante la tramitación de las mismas dicha 
persona se ha empadronado en otro domicilio”. 
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Udalak hiru pertsona horiek 2010. urteko abuztuaren 25ean, urriaren 8an eta 
urriaren 15ean aurkeztutako eskaeren kopia erantsi digu. Hiruetan erroldan 
izena eman izanaren inguruan ofiziozko baja emateko espedientea hastea 
eskatzen zen; guztiak helbide berari buruzkoak. 
 
 

Gogoetak 
 
 
1. Diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa arautzen duen 147/2010 

Dekretuak zera ezartzen du prestazioa jasotzeko baldintzen artean: “Prestazioa 
eskatzen den udalerrian erroldatuta egotea eta bertan benetan bizitzea (…) (9. 
Art).  

 
 
Pertsona horrek 2010eko martxoaz geroztik Agurain herriko erroldan izena 
eman duela bermatu du. 
 
Herri bateko etxebizitza batean erroldan izena ematea froga pribilegiatua da 
herri horretan egoitza eraginkorra mantentzen duela bermatzeko. Erroldan izena 
eman izanaren egiaztagiriak herri batean etxebizitza eraginkorra bermatzen 
duen agiria da. Hori dela-eta, ezinbesteko agiria da herri administrazioan 
egindako prestazioen eta zerbitzuen eskaeretan. Toki araubidearen oinarriak 
arautzen dituen 7/1985 Legearen 16. artikuluak ezartzen du errolda agiri 
publikoa dela eta fede-emailea administrazio ondorio guztietarako. “Udal 
errolda administrazio erregistro bat da eta hor daude jasota udaleko herritarrak.  
Bertako datuek frogatzen dute udalerrian bizi direla eta bertan dutela ohiko 
bizilekua. Datu horiekin egiten diren egiaztapenak agiri publiko eta fede-
emaileak izango dira ondorio administratibo guztietarako”. 
 
Agiri publikoa izateak froga eraginkortasuna eskaintzen dio Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzko Legearen 46.4. artikuluaren babesean. Araudi horrek administrazio 
agiri publikotzat jotzen ditu Herri Administrazioen erakundeek emandakoak. 
Agiri publiko horiek esleipena arrazoitzen duen dataren eta gertakariaren 
erabateko froga dira. 
 
Erroldan izena ematea, jurisprudentziak azaldutakoaren arabera, egoitzaren 
errealitatearen iuris tantum presuntzioa da, beraz, kontrako froga egon daiteke, 
1984ko ekainaren 11ko eta 1985eko azaroaren 11ko Auzitegi Nagusiaren 
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epaiak: ”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”. Auzitegi Gorenaren 2004ko uztailaren 
13ko epaian gauza bera esaten da: “Pues, por un lado, el concurso se ha de 
resolver de acuerdo con lo que sus bases expresan, que vinculan tanto a la 
Administración convocante como a los participantes, y en las bases la 
referencia era estrictamente la residencia en el Municipio, y por tanto si el 
Ayuntamiento hubiera querido que solo participaran los empadronados tenía 
que así haberlo declarado, por otro porque si bien es cierto que el Padrón es 
un documento oficial que acredita la residencia, no hay que olvidar, que la 
presunción que establece, es una presunción iuris tantum que admite prueba 
en contrario, como ha declarado y valorado esa Sala en las sentencia que la 
sentencia recurrida refiere de 28 de abril de 1998 y de 13 de octubre de 
1998, en la de 2 de enero de 1979 y en particular en la de 20 de febrero de 
2002 en la que se declara entre otros, que el Padrón es una prueba a destruir 
por hechos en contrario, cuando se demuestre que tales hechos se han 
producido efectivamente y son ciertos y veraces.”  
 
Ondorioz, aurreko jurisprudentziak xedatzen duen moduan, erroldan izena 
emateak herri bateko egoitza eraginkorra bermatzeko balio du. Pertsona herri 
erroldatuta dagoen herrian bizi ez denaren seinaleak egonez gero bakarrik 
utziko lioke per se froga balio hori izateari. 
 
Araudiak ez du inolako agiririk zehazten, errolda ez ezik, egoitza eraginkorra 
bermatzeko, diru-sarrerak bermatzeko errenta arautzen duen 147/2010 
Dekretuaren 30. art., hau da, ez du zehazten zein agiri aurkeztu behar diren 
egoitza eraginkorra bermatzeko. Beraz, egoitza eraginkorra bermatzeko 
eskaerak zentzu gehiago dauka pertsona ustez bizi den etxebizitzan bizi ez 
denaren seinaleak dauden kasuetan. 
 
Arartekoaren ustez, (…) Agurainen bizi da, izan ere, erroldan izena eman duela 
bermatu du eta ez dago seinalerik bertan bizi ez dela pentsatzeko. Gainera, 
kasu honetan, eskaini dituen agiriekin bertan bizi dela bermatzen duela 
gaineratu beharko genuke. 
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2. Pertsona horrek 2010. urteko maiatzetik 2011. urteko martxora bitarteko 

mediku hitzorduen hainbat agiri aurkeztu ditu foru aldundian. Foru aldundiaren 
ustez mediku hitzorduak froga fede-emaileak dira, baina ez jarraituak. Halaber, 
herrian benetan bizi ez denaren seinaletzat jo du alokairuko etxebizitzaren 
ordainketaren egiaztagiriak aurkeztu ez izana. Foru aldundiak jakinarazi du 
Aguraingo Udalak ukapena proposatu zuela.  

 
Aguraingo Udalak prestazioaren eskubidea ukatzeko bidalitako informazioak 
2010. urteko martxoaren 9az geroztik bost etxebizitza aldaketa izan dituela 
azaltzen du. Era berean, hiru pertsonek erroldan baja ematea eskatu zutela 
aipatzen du.  
 
Ez gaude ados Aguraingo Udaleko eta Arabako Foru Aldundiko balorazioarekin 
2010eko martxotik eskaera egin zuen arte (2011ko martxoa) Agurain herrian 
bizi izan ez dela diotenean. Honako hauek dira gure arrazoiak: 
 
Pertsona horrek Agurain herriko erroldan izena eman duela bermatu du. Bi 
urtetan etxebizitza 5 aldiz aldatu izana ez da Agurainen bizi ez denaren seinale. 
Are gehiago, beste froga bat da, izan ere, 5 aldiz jo du udalera etxebizitzaren 
inskripzioa aldatzera, 2010eko martxoan, ekainean eta abenduan, 2011ko 
martxoan eta 2012ko urtarrilean. Halaber, etxebizitzako bi errentarik (baita 
bertako jabeak ere) haren baja eskatu izana etxebizitzan bizi ez zelako ezin 
daiteke seinaletzat jo, izan ere, eskaerak epe berean egin ziren eta etxebizitza 
berari dagozkie eta ez zuten errolda inskripzioan ofiziozko baja ebazpenik 
eragin aldez aurretik udalera joan zelako etxebizitza aldaketa jakinaraztera. 
Bestalde, herri berean etxebizitza aldatzeko edo, printzipioz, alokairuko 
ordainagiriak ez aurkezteko arrazoiak anitzak izan daitezke, jarduera horren eta 
Agurain herrian ez bizitzearen arteko kausa-ondorio harremanik egon behar 
izan gabe, foru aldundiak ondorioztatzen duen moduan. 
 
Azken finean, Agurain herriko erroldan izena eman izanaren egiaztagiriak 2010. 
urteko martxotik etengabe herri horretan bizi izan dela bermatzen du. 
Alokairuko ordainagiririk ez aurkezteak, etxebizitzaz bost aldiz aldatzeak edo 
aurkeztutako baja eskaerek ez dute pisu nahikorik benetan herri horretan bizi 
denaren presuntzioa hutsaltzeko. 

 
 
3. Gainera, esan dugun moduan, (…)ek herri horretan benetan bizi dela 

egiaztatzen duten agiriak aurkeztu ditu. Eskainitako agiriek eta Arabako Foru 
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Aldundiak zein Aguraingo Udalak bidalitako informazioak aplikagarria den 
araudiak aipatzen duen urtean zehar herri horretan benetan bizi izan dela 
bermatzen dute. Are gehiago, ez dago inolako agiri edo informaziorik herrian 
bizi dela zalantzan jartzen duenik. 

 
Pertsona honek honako kudeaketak egin zituen eskaera aurkeztu aurreko 
urtean zehar:  

 
• 2010eko martxoan erroldan izena eman zuen. 
• 2010. urteko maiatzean anbulatoriora jo zuen. 
• 2010eko ekainean anbulatoriora jo zuen eta etxebizitza aldaketa 

jakinarazi zuen. 
• 2010. urteko azaroan anbulatoriora joan zen. 
• 2010eko abenduan udalean etxebizitza aldaketa jakinarazi zuen. 
• 2011. urteko urtarrilean anbulatoriora joan zen. 
• 2011. urteko otsailean anbulatoriora joan zen. 
• 2011ko martxoan anbulatoriora jo zuen eta udalean etxebizitza 

aldaketa jakinarazi zuen. 
 
Horiexek dira udalak eta foru aldundiak eskaini dizkiguten datuak. Aurreko herri 
administrazioek eskaini duten informazio horren balorazioaren ondorioz, 
pertsona horrek prestaziorako eskubidearen eskaera aurkeztu aurreko urtean 
zehar Agurain herrian berariazko egoitza bermatzen duela ondoriozta dezakegu. 
Arabako Foru Aldundiak eskaera kontuan hartu behar izan zuen onuradun 
izateko baldintzak betetzen zituelako. 
 
Ondorioz, Arabako Foru Aldundiak (…)i diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
prestazioa ez eskaintzeko erabakia zuzenbidearen araberakoa ez dela uste 
dugu. 
 
 

4. Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzko Legeak baldintzak eta bermeak ezartzen ditu administrazio 
ekintzek baliozkotasuna izan dezaten. Aipatutako araudiak xedatzen dituen 
bermeek arbitrarioki jotzea ekiditen dute. Hori dela-eta, aurreko legearen 53.2 
eta 54. artikuluek xedatzen duten moduan: “Egintzen edukia ordenamendu 
juridikoan ezarritakoari lotuko zaio, zehatza izango da eta egintzon helburuei 
egokitua”. (53.2. art.) “Arrazoitu egin behar dira, egitateen eta zuzenbideko 
oinarrien aipamen laburra ere eginez: a) Eskubide subjektiboak edo bidezko 
interesak mugatzen dituzten egintzak. (…)” 54. art.  
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Lehenago aipatu dugun moduan, ez dago inolako xedapenik zehazteko noiz 
ulertzen den berariazko egoitza bermatuta ez dagoela.  Horrek ez du esan nahi 
ezin duenik edozein erabaki hartu. Administrazioak bidezko eta arrazoizko 
konponbidea aukeratu behar du. Administrazioak ezin du arbitrariotasunarekin 
jokatu -Espainiako Konstituzioaren 9.1.3. art.-, bere jarduna zuzenbidearen 
araberakoa izan behar da -Espainiako Konstituzioaren 103. art.-. Gertakarien 
aurrean hartuko duen erabakia antolamendu juridikoaren eta zuzenbidearen 
printzipio orokorren araberakoa eta objektiboa eta arrazoizkoa izan beharko da. 
 
Kasu honetan ez dago inolako seinalerik errolda egiaztagiriaren froga balioa 
hutsaltzen duenik. Gainera, herrian bizi dela bermatzen duten egiaztagiriak 
aurkeztu ditu. Ondorioz, diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa ez 
eskaintzeko erabakia erabaki arbitrarioa da, erabakiaren oinarri den uste 
faktikoaren hautemate okerra baitago. Arabako Foru Aldundiak ez ditu behar 
bezala baloratu ukapena baldintzatzen duten gertakari erabakitzaileak eta ez 
dago inolako oinarri objektibo edo arrazoizkorik hori justifikatzeko. 
 
 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
-erakunde hau sortu eta arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 
68/2012 GOMENDIOA, ekainaren 4koa, Arabako Foru Aldundiko Gizarte 
Zerbitzuen Sailari emana: 
 
Diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa ukatzen duen ebazpena 
ondoriorik gabe utz dezan eta ebazpen berri bat eman dezan prestazio hori 
eskainiz.  


