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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARRATZUA-UBARRUNDIAKO UDALA

Langara Ganboako hilerriaren barne arautegia sortzeko espedienteari behin betiko onespena 
ematea

Espediente horri alegaziorik jarri ez zaionez, argitaratu egiten da, indarrean jar dadin.

Langara Ganboako hilerriaren barne arautegia 

1. artikulua

Langara Ganboako hilerria Arratzua-Ubarrundiako Udalaren jabetzakoa da, eta hari dagokio 
hilerria zuzentzea, administratzea, arautzea eta zaintzea arautegi honetan adierazitakoari jarrai-
tuz, jabari eta zerbitzu publikoko ondasuna baita.

2. artikulua

Udalari honako hauek dagozkio:

— Hilerria antolatzea, zaintzea eta egokitzea.

— Hilobiratu diren eta hilobietatik atera diren gorpuen erregistroa egitea.

— Gorpu edota gorpuzkien hilobiratzeak eta hilobietatik ateratzeak ikuskatzea; baita hilotzen 
osasun arloan indarrean dagoen legeriak behartutako beste edozein jarduera ere.

— Partikularrei baimena ematea hilerrian edozein motatako obrak edo instalazioak egiteko, 
bai eta haiek ikuskatzea ere, udal baimena eskatu behar den edo ez alde batera utzita.

— Hilobien lagapenak onartzea.

— Osasun eta higiene neurriak betetzea.

— Hilerriaren jabea eta erakunde publikoa den aldetik, bere gain hartu behar dituen beste-
lako zereginak.

3. artikulua

Erabiltzaileen eskubide eta betebehar dira:

— Hilerrian ehorzketa duina egiteko eskubidea, jaiotza, arraza, erlijio edo beste edozein 
arrazoiren baten ondoriozko bereizkeriarik jasan gabe.

— Dagokion hobia udalak adierazten duen lekuan egitea eta hilobia behar bezala zaintzea, 
egoera onean egon dadin segurtasun, osasungarritasun eta apaintasun publikoari dagokio-
nez. Partikularren batek ez badu hilobia zaintzeko betebeharra betetzen eta hondatzen ari dela 
antzematen bada, udalak eragindako eskubidearen titularrari egoera hori zuzentzeko eskatuko 
dio. Ematen zaion epean lanak burutzen ez baditu, udalak egin ahal izango ditu lanok, modu 
subsidiarioan, partikularraren kontura.

— Errespetatzea eta betetzea udalak bere eskumenak erabiliz ematen dituen xedapen guz-
tiak, bai eta beste administrazio edo erakunde eskudunen batek hilotzen osasun zaintzari buruz 
ematen dituenak ere.
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— Hilarriak, gurutzeak, kateak eta bestelako hileta sinboloak jartzeko udalari baimena eska-
tzea, eta horiek zaintzea. Gerta daitekeen edozein lapurretaren eta apurketaren erantzukizunetik 
salbuetsirik dago udala. Aldi baterako erabilera lagapenaren epea amaitzen denean, elementu 
horiek kendu egin beharko dira.

4. artikulua

Debekatuta dago hilerrian honako hauek egitea:

— moralaren eta edozein sinesmenen aurkako adierazpenak egitea.

— animaliak sartzea.

— jatea eta edatea.

5. artikulua

Udalak, dagozkion helburuak betetzeko, administrazio eginkizun eta eginkizun teknikoak 
gauzatzeko ahalmena izango du eta bereziki jarraian zehazten diren hauek oso-osorik betetzeko:

— Edozein motatako ehorzketa eskubideen lagapena, aitorpen eta aldaketari buruzko es-
pedienteak bideratu eta ebaztea, bai eta horien onuradunak izendatzea, eta eskubide horiei 
dagozkien tituluen izapideak egin eta tituluak ematea ere.

— Gorpuak eta gorpuzkiak hilobiratu, hilobitik atera, lekualdatu eta deuseztatzeko baimena 
ematea. Baimen hori apartekoa da eta ez du erabiltzailea salbuesten indarrean dagoen lege-
diaren arabera eskatu beharreko osasun baimena eskatzetik.

6. artikulua

Gorpuak lurrean egindako hobietan lurperatuko dira, kasu bakoitzean udalak zehazten duen 
lekuan. Hilobiak aldi baterako lagako dira, 10 urterako, hain zuzen ere. Egindako hobiek honako 
gutxieneko ezaugarriak bete beharko dituzte: 2 metroko sakonera, 0,80 metroko zabalera eta 
2,50 metroko luzera; hobien artean gutxienez 0,50 metroko tartea egon beharko da lau aldeetan 
eta ez dute fabrika obrarik izango.

Gorpuak hobiratzeko eskaera horretarako onartutako inprimakian (I. eranskina) egin beharko 
da eta horrekin batera aurkeztu beharko dira medikuaren heriotza ziurtagiria eta dagokion 
epaileak emandako hilobiratze baimena.

Gorpuzkiak hobiratzeko eskaerak ere inprimaki horretan egin beharko dira, baina medi-
kuaren heriotza ziurtagiriaren ordez, medikuaren anputazio, abortu etab. ziurtagiria erantsi 
beharko da.

Errautsak hobiratzeko eskaerak ere aipatutako inprimaki horretan egin beharko dira, baina 
horiek atera eta lekualdatzeko baimena erantsi beharko da.

Gorpuak, gorpuzkiak edo errautsak hobitik ateratzeko eskaerak horretarako onartutako inpri-
makian (II. eranskina) egin beharko dira.

7. artikulua

Udalak aitortu eta emango ditu ehorzketa eskubideak, arautegi honetan eta toki araubideko 
araudian xedatutakoaren arabera.

Ehorzketa eskubideak hobiak aldi baterako erabiltzeko baimena baino ez du ematen, horien 
jabari titulartasuna udalari baitagokio.

Udalak ehorzketa eskubideak aitortu eta emango dizkie hiltzeko unean honako talde haue-
takoren batean dauden pertsonei:

— Langara Ganboako biztanle guztiak.

— Herriarekin nolabaiteko lotura duten pertsonak.
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8. artikulua

Ehorzteko eskubideak eman ahal izateko eta hobeto identifikatu ahal izateko, hilobiak dago-
kion planoan markatuko dira eta planoak ehorzteen erregistro liburuarekin batera gordeko dira.

9. artikulua

Ehorzketa eskubidea iraungitzat joko da honako kasu hauetan:

— 10 urteko aldi baterako lagapen epea amaitzen bada.

— Ehorzte eskubidea arautegi honetan xedatutakoaren aurka erabiltzen bada.

— Titularrak berariaz uko egiten badio.

Ehorzte eskubidearen epea amaitutzat jotzeak ezarritako lagapena iraungitzea ekarriko du, 
eta ez da egongo kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik.

10. artikulua

Udalak isunez zigortuko ditu arautegi honetan jasotakoaren aurkako arau-hausteak, legean 
aurreikusitako mugen barruan, kode penalak ezarritako zigorrak eta erantzukizunak gorabehera.

Xedapen gehigarria 

Araudi honetan aurreikusi ez den guztirako, honako hauek beteko dira: uztailaren 20ko 
2263/1974 Dekretua, hilotzen osasun zaintzaren arautegia onartzen duena; ekainaren 26ko 
8/1997 Legea, Euskadiko antolamendu sanitarioarena; urriaren 19ko 202/2004 Dekretua, Eus-
kal Autonomia Erkidegoko hilotzen sanitate alderdiei buruzko arautegia onartzen duena, eta 
indarrean dauden gainerako arauak.

Azken xedapena 

Arautegi hau ALHAOn oso-osorik argitaratu ondorengo hogeita hamargarren egun balio-
dunean jarriko da indarrean, behin betiko onartu ondoren.
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