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1. SARRERA 
 
Udaleko errolda udalerri bateko bizilagunak ageri diren administrazioko erregistroa 
da. Erroldako datuek frogatzen dute pertsona hori udalerrian bizi dela eta ohiko 
bizilekua bertan daukala. 
 
Errolda administrazio-egintza da, eta betebehar gisa ezarrita dago ordenamendu 
juridikoan. Bi alderdi aipatu behar dira betebeharrari dagokionez:  

- Batetik, administratu orok urtean denbora gehien ematen duen udalerrian 
erroldatzeko betebeharra du; 

- Bestetik, administrazioak udalerrian bizi diren herritarrak erroldatzeko 
betebeharra dauka eta, muturreko kasuan, horiek euren borondatearen aurka 
ere erroldatu ahalko ditu. 

 
Auzotasuna aitortuz, biztanlea udalerri jakin batekoa dela eta bere nortasuna zein 
den agerrarazten da; halaber, erroldak funtsezko eginkizuna du, eskubideak sortzen 
baititu eta zerbitzu/prestazio guztietarako (osasunekoak, hezkuntzakoak, gizarte-
babesekoak, etab.) sarbidea baita. 
 
Benetan pertsona bakoitza bizi den tokian erroldatuta egoteko erantzukizunaren eta 
betebeharraren jakitun gara, eta badakigu, Gizarte Zerbitzuetan esku-hartze 
prozesua daramagulako eurekin, badaudela ohiko moduan erroldatzeko zailtasun 
nabaria eta justifikatua duten pertsonak; bada, egoera horri dagokionez, adierazi 
behar dugu talde batekoa izateko eskubidea, nortasun-eskubidea eta, bereziki, beste 
eskubide unibertsal batzuei sarbidea izateko eskubidea lehenetsi behar direla. 
Horrela, ohiko jokabidearen bide alternatiboak ezarri eta kudeatu beharra dago. 
 
Horrenbestez, Presidentziako Ministerioaren Idazkariordetzak 2015eko martxoaren 
16an udal-erroldaren kudeaketari buruz emandako ebazpenaren bidez xedatutakoa 
aintzat hartuta, etxerik gabeko pertsonak erroldatzeari dagokionez, Udaleko Gizarte 
Zerbitzuko langileok, Estatistika Arloaren laguntzarekin, alegiazko errolda egitearen 
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aukera aztertzen ari gara, hitzartu eta adostutako egoera jakin batzuetarako 
gomendio gisa. Gauzak horrela, Getxoko Udaleko Idazkaritza Nagusiaren 1/2016 
Instrukzioak ETXERIK GABEKO PERTSONEN ERROLDA-ESKAERAK 
IZAPIDETZEKO jarraibideak ezartzen ditu. Hori guztia erroldaz arduratzen den 
udaleko sailak alegiazko errolda kudeatzeko ezartzen dituen beste neurri batzuk 
gorabehera; neurri horiek Udaleko Gizarte Zerbitzuetan arreta ematen zaien 
pertsonentzako ezarritako neurrien osagarriak izango dira. 
 
 
2. ERROLDA SOZIALAREN HELBIDEA 
 
Getxoko Udalaren jabetzakoak diren eraikinak (Gizarte Zerbitzuak) Romoko Gorbea 
kaleko 10. zenbakian eta Algortako Urgull kaleko 4. zenbakian, 2. solairuan, 
daude; hortaz, egoera horretan dauden pertsonak helbide horietan erroldatuko dira, 
eta euren jakinarazpenetarako helbideak izango dira. 
 
 
3. BALDINTZAK ETA IRIZPIDEAK 
 
Alegiazko errolda salbuespeneko baliabide subsidiario gisa eratuko da, bizirik 
irauteko oinarrizko beharrizanak eta adingabeen hezkuntzari lotutakoak asetzeko 
beste zerbitzu/baliabideetarako (eskakizun txikiko mantenuak zein ostatuak, 
osasuna, hezkuntza, etab.) sarbidea ahalbidetzen duena. 
 
Gogoan izan behar dugu osasun-txartela eskuratzeko, ikastetxeetara joateko eta 
etxerik gabeko pertsonek gutxieneko arreta nahiz estaldura jasotzeko tresnetako bat 
dela errolda. 
 
Alegiazko erroldan sartzeko, baldintza orokorrak bete behar dira, baita tipifikatutako 
egoeraren batean egon ere. 
 
Baldintza orokorrak: 

- Ez egotea inolako udalerritan erroldatuta edo, beste udalerri batean 
erroldatuta egonez gero, Getxoko Udaleko Gizarte Zerbitzuekin gutxienez 3 
hileko iraupena izan duen esku-hartze prozesua eduki izana. 

- Getxo udalerria izatea ohiko bizilekua (erroldatuta egon ez arren). 
- Erreferentziazko gizarte-langileak egindako balorazio positiboa, 

koordinatzaileak ontzat emandakoa. 
 
Tipifikatutako egoerak: 

- Emakume haurdunak. 
- Adingabeak ardurapean dituzten familiak. 
- Osasun-arazoak dituzten pertsonak, arreta eta preskripziozko tratamendua 

nahiz kontrol medikoa behar dutenak. 
- Etxerik gabeko pertsonak, baldin eta horiekin ari badira lanean eskakizun 

txikiko baliabideak izan ditzaten eta euren oinarrizko beharrizanak asetzeko 
(dokumentazioa, ostatua, elikadura, higienea edota jantziak). 
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- Gizarte-langileak eta oinarrien koordinatzaileak baloratu beharreko 
salbuespenezko beste egoera batzuk 

 
 
Alegiazko erroldaren iraupena 8 hilekoa izango da gehienez ere. Denbora-tarte 
horretan zehar, erroldatutako pertsonak etxebizitza eta erroldaren aukera 
normalizatuak bilatu beharko ditu, lan-plan pertsonalizatuan jasoko direnak. 
 
Salbuespenezko egoeretan eta etxerik gabeko egoera kronikoetan, alegiazko errolda 
mantendu ahalko da epe zehaztugabean, betiere baldin eta pertsona horrek 
baldintza orokorrak betetzen baditu, arreta-plan pertsonalizatua badago eta hura 
betetzen badu interesdunak; halaber, erreferentziazko gizarte-langileak horren 
aldeko balorazioa egingo du, oinarrien koordinatzaileak ontzat eman beharko duena. 
 
 
4. PROZEDURA 
 
Adierazitako helbideetan (Gorbea kaleko 10. zenbakian, edo Urgull kaleko 4. 
zenbakiko 2. solairuan) alta emateko eskaera honako kasu hauetan egin ahalko da: 
 

- Pertsona/familia bat zuzenean baldin badoa Estatistikara edo herritarren 
arretarako edozein bulegotara alta eskatzeko. 

• Gizarte Zerbitzuetan ez badute kasua aztertu, oinarrien 
koordinatzaileak —Estatistikak hala eskatuta— aurkako proposamen-
txosten bat egingo du, egoera ez ezagutzeagatik. 

• Gizarte Zerbitzuetan kasua aztertzen ari badira, baina ez badago jasota 
gizarte-langileak alegiazko erroldan sartzeko egindako proposamenik, 
oinarrien koordinatzaileak —Estatistikak hala eskatuta— aurkako 
proposamen-txosten bat egingo du, baldintzak ez betetzeagatik. 

 
- Kasuen esku-hartzean antzemandako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak, 

alegiazko erroldara jotzeko beharra nahiz egokitasuna. 
 
Kasu horietan, hauxe da jarraitu beharreko prozedura: 

• Gizarte-langileak alegiazko erroldaren egokitasuna nahiz erroldaren 
helbidea baloratuko ditu, eta prozeduraren berri emango dio 
pertsonari/familiari, baita mezu elektroniko bidez oinarrien 
koordinatzaileari ere, erroldatu beharreko pertsona edota familiaren 
datuak izan ditzan. 

• Gizarte-langileak pertsonari/familiari emango dizkio erroldan izena 
emateko bete beharreko inprimakiak: eskaera-orria, erroldan izena 
emateko orria, bizilekua aldatzeagatiko alta, nahiz omisioagatiko alta 
(hala badagokio). 

• Pertsonak/familiak erregistratutako eskaera eramango du herritarren 
arretarako bulegora; bestalde, erroldan izena emateko orria beteta 
nahiz horren kopia gizarte-langileari emango dizkio. 
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• Herritarren arretarako bulegoak jatorrizko eskaera eramango du 
Estatistikaren erregistrora.  

• Ondoren, koordinatzaileak errolda-baimena eskatuko dio zerbitzuaren 
arduradunari. Baimen hori Estatistikara igorriko du barne-posta bidez, 
hartu izanaren agiriarekin; halaber, hauexek bidaliko ditu baimenarekin 
batera: adierazitako helbideetan (Gorbea 10 edo Urgull 4, 2. solairua) 
alta emateko proposamen-txostena, erroldan izena emateko agiriak eta 
familiako kide guztiak identifikatzen dituen agiriaren kopia. 

• Estatistikak eskaera guztiak zentralizatuko ditu eta helbide horietan 
(Gorbea 10 edo Urgull 4, 2. solairua) erroldatzeko eskaera ebatziko du, 
jasotako proposamen-txostenaren arabera. 

 
 

Baldin eta Gorbea kaleko 10. zenbakian edo Urgull kaleko 4. zenbakian, 2. solairuan, 
erroldatuta dagoen pertsona batek erroldara sarbidea eman zioten baldintzak 
betetzen ez baditu edo ezarritako epea amaitzen bada, erreferentziazko gizarte-
langileak inguruabar horiek egiaztatu ostean, oinarrien koordinatzaileak erroldan baja 
emateko txostena igorriko dio Estatistikari. 

 
Gizarte-langilearen esku-hartzea 
Kasuen esku-hartzean berezko diren funtzioak betetzen ditu gizarte-langileak; 
honako hauek dira alegiazko erroldaren proposamenaren balorazioari lotutakoak: 

- Informazio-bilketa. 
- Baldintza orokorrak betetzearen eta tipifikatutako egoeraren batean egotearen 

gaineko balorazioa egitea. 
- Alegiazko errolda egokia ez dela uste bada eta pertsona interesdunak 

berariazko eskaria egin badu, erroldan sartzea ukatzeko arrazoiak 
jakinaraziko dizkio.  

- Alegiazko errolda egokia dela uste bada: 
• Interesdunari adieraziko zaio zeintzuk diren bete beharreko baldintzak, 

prozedura eta korrespondentziaren kudeaketa; halaber, adieraziko dio 
berak egin behar duela eskaera, erroldatzeko ohiko prozedura bidez. 

• Mezu elektroniko bidez, proposamenaren berri ematea oinarrien 
koordinatzaileari, ontzat eman dezan. Datu hauexek adieraziko dizkio 
mezuan: pertsona edo pertsonak identifikatzeko datuak, baldintzak 
betetzea, eta daukan tipifikatutako egoera. 

- Arreta-plan pertsonalizatua egitea, besteak beste gehienez ere 8 hileko epean 
erroldaren alternatiba normalizatuak eskuratzeko helburua barne hartze 
duena. 

- Kasuen jarraipena: baldintzak mantentzea, lan-plana ebaluatzea. 
- Oinarrien koordinatzaileari jakinaraztea zein kasutan hasi behar den 

adierazitako helbideetan (Gorbea 10 edo Urgull 4, 2. solairua) ofizioz baja 
emateko prozedura eta horretako arrazoiak (hala nola, ez dira mantentzen 
erroldatze hura justifikatzen zuten baldintzak eta egoera, 8 hileko epea 
amaitzea, arreta-plana ez betetzea, etab.). 
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Nolanahi ere, kasu guztietan, integrala izango da kausaren balorazio-diagnostikoa, 
eta alegiazko errolda beste baliabide bat izango da norbanakoaren/familiaren esku-
hartze planean. Hizpide dugun erroldatzeko modua ez da inoiz azken helburua 
izango, ezpada erroldaren egoera normalizatzea ahalbidetuko duen bitarteko bat; 
horri esker, bitartean, bizirik irauteko oinarrizko beharrizanak eta osasunari zein 
adingabeen hezkuntzari lotutakoak asetzeko estaldura jaso ahalko du interesdunak. 
 
Koordinatzailearen esku-hartzea 

- Ontzat ematea gizarte-langileak egindako proposamena. 
- Erroldan alta, baja edo sartzea ukatzeko proposamen-txostenak egitea eta 

bidaltzea Estatistikari. 
- Eskaeraren eta egindako proposamen-txostenaren kopia helaraztea 

erreferentziazko gizarte-langileari, horien berri izan dezan eta 
norbanakoaren/familiaren espedientean egon dadin; agiri horiek eskaneatu 
eta GIDETAN sartuko dira. 

- Prozeduran antzemandako arazo guztien berri ematea Estatistikari. 
- Gorbea kaleko 10. zenbakian eta Urgull 4.eko 2. solairuan egindako 

erroldatzeak berrikustea sei hilerik behin, horien jarraipena eta ebaluazioa 
egiteko.  Erroldan egoteko 8 hileko epea igarotakoan, gizarte-langileei 
adieraztea kasua berrikusi beharra dagoela eta dagokion jarduketa egiteko. 

- Alegiazko erroldaren egoerari buruz sei hilerik behin egindako txostena 
helaraztea Idazkaritzari. 

 
Gizarte Zerbitzuen arduradunaren esku-hartzea 

- Erroldatzeak baimentzea, jabe gisa. 
 

Estatistikako esku-hartzea 
- Adierazitako helbideetan (Gorbea kaleko 10. zenbakian eta Urgull 4.eko 2. 

solairuan) erroldatzeko eskaerak izapidetzea, ezarritako prozeduraren 
arabera. 

- Herritarren arretarako bulegoek Estatistikara bidalitako eskaerak Gizarte 
Zerbitzuetara igortzea. 

- Alta emateko eskaerak eta ofizioz baja emateko proposamenak ebaztea, 
aintzat hartuta oinarrien koordinatzaileak egindako proposamen-txostena. 

- Prozeduran antzemandako arazoen berri ematea oinarrien koordinatzaileari. 
 
Korrespondentziaren kudeaketa 

- Ordenantzako funtzioak burutzen dituen pertsona Gorbea kaleko 10.era eta 
Urgull kaleko 4.eko 2. solairura joango da asteko bi egunetan, 
korrespondentzia jasotzera. 

- Romo nahiz Algortako bulegoetan aurkeztuko da korrespondentzia, 
Administrazio Unitateak hura helaraz dezan. 

- Egoitza bakoitzean erretilu bat egongo da eta bertan utziko da 
korrespondentzia, erabiltzaileak batu dezan. 

- Gune bakoitzeko laguntzaileek gizarte-langileei jakinaraziko diete dagokion 
erabiltzailearentzako korrespondentzia ziurtatua dagoela, eta gutun-azalean 
adieraziko dute gutuna Gizarte Zerbitzuetara heldu zeneko data. 
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- Gizarte-langileek erabiltzaileei deitu ahalko diete, hala nahi izanez gero, 
korrespondentzia batzera joan daitezen. 

- Gutuna heldu zenetik 3 hilabete igarotzen badira erabiltzaileak hura jaso barik, 
laguntzaileek bere espedientean artxibatuko dute. 

 
 
 
5. ERANSKINAK 
 

- Errolda-baimenaren eredua 
- Proposamen-txostenaren ereduak: 

• Alta emateko proposamena  
• Baja emateko proposamena 
• Ukatzeko proposamena 

� Eskaera ukatzea egoera ez ezagutzeagatik 
� Eskaera ukatzea baldintzak ez betetzeagatik 
 

      - Korrespondentzia jasotzeko konpromisoaren eredua 
 

- Erroldan izena emateko orriaren eredua 
- Bizilekua aldatzeagatik alta emateko agiriaren eredua 
- Helbidea aldatzeko eskaeraren eredua 

 
 
 
 
 
 

Getxon, 2016ko martxoaren 4a 
 
 
 

Mikel Kerexeta Kortabarria 
Gizarte Zerbitzuetako arduradun teknikoa 

Responsable técnico de Servicios Sociales 

 
 
 
 

 


