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Arartekoaren 2016S-336-15 Ebazpena, 2016ko apirilaren 12koa. Horren 
bidez, Bilboko Udalari iradokitzen zaio neurriak har ditzala bizikidetza 
egiaztatzeko polizia-txostenak behar bezala burututakoak izan daitezen 
bermatzeko.  

 
 

Aurrekariak 
 
Arartekoak kexa bat izapidetzeko onartu zuen, Lanbidek diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarri bat ukatu 
izanagatik.   
 
Ukapena Bilboko Udalaren Udaltzaingoko Herritarren Segurtasun Sailak 
bizikidetza egiaztatzeko egin zuen txosten batean oinarritze zen. 
Txostenaren arabera, kexagilea egiazki bi seme-alaba adingabekoekin eta 
horien aitarekin bizi zen, azken horrek, gainera, genero indarkeriaren zioz 
urruntze agindua zuelarik. 
 
Kexagileak kexa idazkian azpimarratzen zuen ez zela bizi bikotekidearekin 
babes aginduaz geroztik, Lanbidek bestela zioen arren. Eta azaltzen zuen 
hasiak zituela banantzeko eta ezkontzaz kanpoko seme-alaben inguruko 
neurriak hartzeko izapideak. 
 
Lanbidek, hasierako informazio eskaerari erantzuna ematen zion bere 
idazkian, Bilboko Udalaren Udaltzaingoko Herritar Segurtasun Sailak 
bizikidetza egiaztatzeko egindako txostenean oinarritzen jarraitzen zuen 
eskubidearen aitormena ukatzeko.  
 
Horregatik, eta ikusita Lanbidek emandako informazioa eta kexagileak 
adierazten zuena ez zetozela bat, txostenaren edukiaz jakin nahi izan 
genuen. Beste kexa prozedura bat abiarazi genuen horretarako, eta 
informazioa eskatu genion udalari txostena egiteko moduaz eta gordetzen 
zuen edukiaz.   
 
Informazio eskaera horri erantzunez, udalak bizikidetza egiaztatzeko 
txostenaren kopia igorri zigun, zeinak, laburturik, honako hau jasotzen zuen: 
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- “En relación a su solicitud de comprobación de convivencia, 
agentes de esta Policía Municipal, una vez realizadas las gestiones 
correspondientes han averiguado que en el domicilio sito en 
Bilbao, calle J. nº 16, residen las siguientes personas: 

 
AAA 
BBB (consta empadronado en C/ J. nº 14) 
C (hijo de AAA y BBB) 
D (“ “     “  ) 

 
El citado BBB, lleva residiendo en este domicilio cuatro meses 
aproximadamente.”1 

 

Era berean, udalean ondorengo gogoeta hauek egin zituzten:  
 

- “El informe policial de Comprobación de Convivencia realizado con 
fecha XXX, a requerimiento de Lanbide (…), se realizó por 
agentes de larga experiencia en dicha labor. 
 
La aseveración que se contiene en el mismo, que ha deparado 
perjuicios a la persona que formula la queja, referente a que D. 
BBB residía en la vivienda XX, de la casa XX desde 
aproximadamente 4 meses antes de la fecha del informe, puede 
parecer una estimación subjetiva, pero ello no es así por cuanto 
tal dato se ha verificado por los agentes actuantes mediante su 
consulta a los vecinos de ambas residencias, fuente de 
información que entendemos del todo válida.” 
 

Informazio eskaeran, gure ustez aurretik kontuan hartzekoak ziren gogoeta 
batzuk igorri genituen, eta horiei eusten diegu berriz ere, bizikidetza 
egiaztatzeko txostenak ez baitu adierazten Bilboko Udaltzaingoa zertan 
oinarritu den BBB aipatu etxebizitzan bizi dela esateko.  

 
 

                                         
1 Guk azpimarratua 
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Gogoetak 

 
1. Gizarteratzera zuzendutako gizarte prestazioa denez bezainbatean 

hain tentuz ibili beharreko gai batean egiten diren bizikidetza 
egiaztatzeko txostenek berebiziko garrantzia dute, sor ditzaketen 
ondorioengatik. 
 
Ikusi izan denez, horietan jasotzen denak diru-sarrerak bermatzeko 
errenta eta etxebizitzaren prestazio osagarria ematea, etetea eta are 
iraungitzea eragin dezake, eta baita gizarte larrialdiko laguntzen 
gisako beste prestazio batzuk ere. Eta horiek, askotan, funtsezkoak 
dira bizikidetzako unitate bateko titularren eta kideen behar 
premiazkoenei aurre egiteko. 
 
Azaldu beharra dago baita Arartekoak ondo ikusten duela kontrolak 
ezartzea prestazioetan jasotakoa araudian ezarritakora bideratzen dela 
eta jasotzen dutenek baldintza batzuk betetzen dituztela ziurtatzeko. 
 
Uste dugu kontrol horiek neurrizkoak izan behar dutela, eta lortu nahi 
den helburuaren araberakoak, bidezkoak eta Zuzenbidezko Estatuaren 
printzipioen egokierakoak; funtzionario publikoen jarduerari buruzko 
berme eta aurreikuspenak errespetatuz eta gizarte zerbitzuen esku-
hartzerako printzipioekin bat etorrita burutu behar dira. Hori guztiori, 
baliabide publikoen erabilpen arduratsua bermatze aldera. 
 
Gogora dezagun erakunde honek ofizioz abiarazitako kexa 
espedientean (2552/2014), Bilboko Udalak jada esaten zigula 
kontuan hartuko zituztela Udaltzaingoak egindako txostenen edukia 
zehazteari buruz igorritako gogoetak. Halatan, bermatu behar diren 
kontuei buruz aurreko idazkietan igorritako gogoetak errepikatzea 
besterik ez zaigu geratzen. 
 

2. Bizikidetza baten egiaztapen-eskakizuna betetzen dela alegatzen duen 
pertsonari dagokio hori frogatzea (Administrazioarekiko Auzien 
Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen (AAJL) 
60. artikulua eta Prozedura Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 
Legearen (PZL) 217. artikulua). 
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Horrela, frogarik eza izango litzateke, “por sí sola un argumento de 
suficiente peso en orden a la anulación de la resolución 
administrativa” .2  
 
Administrazioak bizikidetza egiaztatzen duen txostena eratuz frogatu 
ohi izan ditu halako egoerak. 

 
3. Bizikidetza egiaztatzeko txostenek legezkoa eta egiazkoa denaren 

presuntzioa dute, baldin eta horretarako agintaritza aitortua zaion 
funtzionario publiko batek egindakoa bada. Herri Administrazioaren 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari (HAAJ-
APE, aurrerantzean) buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 
137.3. artikuluak zera ezartzen du: “Agintaritza aitortzen zaien 
funtzionarioek egitateei emandako sinestamenduek, legez behar diren 
betekizunak dituen agiri publikoan jasotzen badira, froga-balioa izango 
dute; baina herritarrek ere beti adierazi edo aurkez ditzakete frogak, 
beren eskubideak edo interesak aldezteko”. 
 
Halaber, HAAJ-APEren 46.4. artikuluak hau jasotzen du: 
“Administrazio-agiri publikotzat joko dira herri administrazioetako 
organoek balioz emandako agiriak”. 
 
Ildo horretan, Konstituzio Auzitegiak (aurrerantzean, KA) HAAJ-
APEren aipatu 137.3. artikulua interpretatzeko aukera izan zuen 
lehengo Tributuen Lege Orokorraren 145.3. artikuluaren aurka jarri 
zen konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoaren harira otsailaren 
26ko 76/1990 Epaian.  
 
Kasu horretako erreklamazioa zerga ikuskaritzak ematen dituen akta 
eta eginbideek dokumentu publikoaren izaera dutenetz ari bada ere, 
komeni da hona ekartzea, Konstituzio Auzitegiak HAAJ-APEren 
137.3. artikuluaren edukiari eman behar zaion interpretazio araua 
ezartzen baitu. Zehazki, KAk zuzenbideko zortzigarren oinarria 
aipatzen du, honela: 

                                         
2  Gaztela‐Mantxako  Justizia  Auzitegi  Nagusiaren  apirilaren  15eko  132/2013  Epaia,  zuzenbideko 
laugarren oinarria.  
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- “(…) ese valor probatorio sólo puede referirse a los hechos 

comprobados directamente por el funcionario, quedando fuera de 
su alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las 
simples opiniones que los inspectores consignen en las actas de 
diligencia.”  

 
Hortaz, administrazio-agiri publikoa baldin bada erabateko froga-balioa 
ematen zaio bertan jasotzen den egitate, ekintza nahiz egoerari, 
dokumentatzea egiten den datari eta fede-emailearen eta, hala 
badagokio, horretan parte hartzen duten gainerako pertsonen 
nortasunari. KAk esan duen moduan, erabateko frogan, aldiz, ez da 
tokirik interpretazio, balio-judizio zein iritzientzat. 

 
Kexa eragin zuen bizikidetza egiaztatzeko txostenak, gogora dezagun, 
kexagilearen bikote ohiak “residiendo en este domicilio cuatro meses 
aproximadamente” zeramala besterik ez zuen jasotzen, eta baieztapen 
horrek gehiago du balio-judiziotik agintaritza aitortua zaion 
funtzionario publikoak zuzenean egiaztatutako egitatetik baino.  
 
Are gehiago, espedientean jaso den informaziotik egiazta daiteke 
polizia funtzionarioek, txostena egiteko burutu zuten ikerketa lana, 
argazki batzuek “a vecinos de la misma planta quienes afirmaron que 
vivían juntos desde hacía 3 o 4 meses”3 erakustera, mugatu zutela. 
Ez zuten beste egiaztapenik egin, eta txostenean, gainera, ez da 
azaltzen aipatu tartean helbide horretan bizi dela ondorioztatzera 
daramatzaten arrazoi zehatzik.  
 
Eta informazio hori jaso arren, udalak ez zuen abiarazi erroldaren 
erregistroan agertzen diren datuak aldatzera zuzendutako inolako 
jardunbiderik.  
 
Ildo horretan, froga-eskakizun berberak aldarrikatzen ditu Gaztela-
Mantxako Auzitegi Nagusiak apirilaren 15eko 132/2013 Epaian: “la 

                                         
3  Administrazioarekiko  Auzien  Gasteizko  2.  zenbakiko  Epaitegiaren  otsailaren  9ko  29/2016 Epaia, 
zuzenbideko LAUGARREN oinarria. 
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actuación de oficio por el Ayuntamiento, con las importantes 
consecuencias que ello comporta, debió basarse en una actividad 
probatoria que no consistiese exclusivamente en las visitas realizadas 
a los domicilios de los demandantes por un concejal del 
Ayuntamiento”.  

 
Arartekoaren ustean, txosten horiek funtzionarioak zuzenean 
egiaztatutako egitateak jaso behar lituzkete. Halaber, beste egitate 
batzuk ere aipatuko balira, azaldu egin beharko litezke horiek nola 
jaso diren, eta ukituari entzun beharko litzaioke, kontraesanaren 
printzipioari jarraituz egoki deritzon alegazioak aurkezteko aukera izan 
dezan. Izan ere, ezin da ahaztu interesdunei entzunaldia ez bazaie 
ematen ebazpena baliorik gabe gera daitekeela, kontraesanaren 
printzipioa urratuko bailuke gutxienez eta, azken batean, defentsa-
gabezia eragin dezaken formazko akats (HAAJ-APEren 63. 2 
artikulua) baten aurrean geundeke. 
 
Behin ikusita eskubideak aitortzeko unean bizikidetza egiaztatzeko 
txostenek duten garrantzia, horietan agertuko den edukia ikuskaritzan 
jaso diren egitateenak direla bermatu behar litzatekeelakoan gaude, 
eta azken erabakia hartzeko erabakigarriak liratekeen beste daturik 
egotekotan horien nondik norakoa eta lortzeko era azaldu beharko 
litzateke. 

 
4. Bukatzeko, Arartekoak epai batzuen berri izan du, zeinetan Bilboko 

Udalaren Herritarren Segurtasuneko Sailak egindako bizikidetza 
egiaztatzeko txostenak ezbaian jartzen diren eta hainbat kexagileren 
eskakizunak aintzat hartu diren.    
 
Batzuek aipatzearren, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi 
Nagusiaren (EAEAN, aurrerantzean) abenduaren 28ko 991/2012 
Epaiak zalantzan jartzen du bizikidetza-txostena, bizikidetza dagoela 
esatearekin bakarrik “sin mejor precisión e información de sus 
fuentes no son por sí solo suficientes para dar por acreditada la 
convivencia de ambas personas en el mismo domicilio (…) Y el 
informe policial no deja constancia más que de la convivencia de 
ambos en una o con relación a una determinada fecha, esto es, una 
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prueba meramente indiciaria del hecho en cuestión (…) En definitiva, 
no se ha acreditado con certeza la integración de XX en la unidad de 
convivencia de la recurrente.” 
 
Hurrena, EAEANen uztailaren 8ko 418/2013 Epaian, auzitegiak dio 
“En ocasiones precedentes esta misma Sala y Sección ha puesto de 
manifiesto el carácter meramente indiciario  que pueden ofrecer 
informaciones policiales como las que el expediente refleja que vienen 
además adornadas, -en contra de lo que la Administración foral 
supone-, de una acusada ausencia de detalle acerca de los hechos de 
propia observación, o de referencia cierta, recogidos por los 
indeterminados agentes que la suscriben, -folios 42-43-, y se limita a 
una afirmación apodíctica de la convivencia en dicho domicilio del 
citado XXX, a la sazón padre de la hija menor de la actora.”  
 
Bizikidetza-txostenaren zehaztasun falta horren aurrean, auzitegiak 
ondorioztatu zuen “La consecuencia es que si, en ocasiones, esas 
informaciones policiales pueden constituir instrumentos útiles para 
fundar una investigación más contrastada, (propia de las actuaciones 
cautelares), no pueden erigirse en soporte exclusivo de una medida 
definitiva de denegación (o extinción del derecho) si a esa falta de 
precisión se une el potencial indiciario de signo contrario que cabe 
asimismo atribuir a la concurrencia de actuaciones, incluso públicas, 
que atestiguarían la ruptura convivencial (…) Todo ello, conlleva que 
la certeza judicial no se produzca en las claves del artículo 217 LEC, 
al aparecer el fundamento relevante de la denegación como dudoso y 
altamente controvertido por otros indicios.” 
  
Beste bi epaien berri ere izan dugu orain; horietan ere ezbaian jartzen 
da Bilboko Udalaren Udaltzaingoak bizikidetza egiaztatzeko egindako 
txostenen baliozkotasuna.  
 
Administrazioarekiko Auzien Gasteizko 1. Epaitegiak, hain zuzen 
azaroaren 24ko 228/2015 epaian, erabakitzen du “el informe de la 
policía municipal que sirve de base para la adopción de la resolución 
impugnada no reúne las exigencias jurisprudencialmente establecidas 
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para dotar o atribuir presunción de certeza alguna al mismo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de la LPAC en 
relación con el artículo 31, 40.1 y 40.2 y concordantes del decreto 
de la RGI.” 
 
Eta bukatzeko, Administrazioarekiko Auzien Gasteizko 2. Epaitegiak, 
berriz, otsailaren 9ko 29/2016 Epaian, eskuartean dugun 
erreklamazioa eragin zuen diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 
etxebizitzako prestazio osagarria ezeztea auzipetzen du. 
 
Aipatu epaia publikatu izan denean erakunde honek jakin izan du 
bizikidetza egiaztatzeko txosten hori etxebizitza bereko auzotarrei 
argazkiak erakuste hutsarekin burutu izan zela, beste inolako 
egiaztapenik egin gabe. 
 
Ikerketa egiaztapenik ez egoteak bultzatu du, hain zuzen, auzitegia, 
uztaileko hilabetean indarrean zeneko kexagilearen aldeko babes 
agindua aipatuz, “el informe de la policía municipal de Bilbao no 
prueba cumplidamente la ocultación o falseamiento de datos atribuido 
a la actora, por cuanto, si la convivencia, en hipótesis, se retrotrae 
hasta tres o cuatro meses antes a la fecha del informe, resulta que 
en la fecha de la solicitud, julio 2014, dicha reanudación de la 
convivencia no se habría producido, por lo que de forma alguna dicho 
informe constituye una prueba válida para desvirtuar los datos 
consignados por la propia actora en la solicitud inicial.”  
 
Eta txostenaren edukia “resulta insuficiente para estimar acreditado el 
hecho de la convivencia.” dela esanez amaitzen du.  
 

5. Adierazitako guztiagatik, kezka eragiten digu ikustean zenbaitetan zer 
ondorio larri dakartzaten gizarteratzera zuzendutako gizarte 
prestazioei eragiten dien bizikidetza egiaztatzeko txostenak behar ez 
bezala egindakoak direnean.  
 
Esan bezala, txostenak egiteko era funtsezkoa da legezko 
baliozkotasunari begira. Hori dela eta, saihestu egin behar dira 
kontzeptu zalantzazko edo zehaztugabeen erabilera hala nola 
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baieztapen apodiktiko hutsak, eta jarduera zorrotzagoa eskatu behar 
da frogak lortzerakoan. 
 
Berriro diogu: froga-balioa funtzionarioak zuzenean egiaztatutako 
egitatetara mugatzen da, hor ez da balio judizioentzat edo uste 
hutsentzat tokirik. 
 
Beraz, adierazitako guztiagatik, eta egindako gogoetak eta aipatutako 
jurisprudentzia kontuan hartuta, uste dugu bizikidetza egiaztatzera 
zuzendutako txostenak hobeto eta gehiago arautu behar direla; 
batetik, eduki xehatua ezarrita, ziurtzat jotzen diren puntuak berariaz 
zehaztuko direlarik, eta, bestetik, txostenak egiteko prozedura bat 
finkatuz, ekintzari segurtasun juridiko handiagoa emate aldera. 
 
Azkenik, beharrezkoa ikusten dugu alderdi-aurkakotasuneko 
prozedura egotea, eragiten dion pertsona aurretik entzuna izan dadin 
eta edukiaren aurka zer duen azal dezan. 
 

Horregatik guztiagatik, iradokizun hau egiten diogu Bilboko Udalari, 
otsailaren 27ko 3/1987 Legeak –erakunde hau sortu eta arautzekoak– 11 
b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 
 

Iradokizuna 
 

Azaldutakoa kontuan, udalak beharrezko neurriak hartu behar ditu 
bizikidetza egiaztatzeko txostenak egiterakoan, txosten horiei froga-
baliozkotasuna bermatuko dien beharrezko guztiak ziurtatuz. 
 
Bizikidetza-txostenen edukiak funtzionarioak zuzenean egiaztatu izan duena 
besterik ez du jasoko, eta balio judizioak eta uste soilak kanpoan geratuko 
dira. 
 
Txostenean funtzionario jarduleak zuzenean egiaztatu gabeko beste egitate 
batzuk aipatzen badira, azaldu egin beharko litzateke informazio hori nola 
jaso den. 
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Bizikidetza-txostena burutzeko prozeduran entzute tramiterako aukera egon 
behar da, kontraesanaren printzipioa aintzat hartuta, ukituak bere interesak 
defendatzearren egokitzat jotzen dituen alegazioak zein froga-proposamena 
aurkez ditzan. 
 
 
 
 


