
UDAL HILERRIAREN ARAUDIA 

 

I. KAPITULUA 

XEDAPEN OROKORRAK 

 

1. artikulua.- Basauriko Udal Hilerria, zerbitzu publikoko udal ondasuna den neurrian, 

Udalaren administrazio, zaintza eta zuzendaritzapean dago bakarrik, araudi honetan 

jasotako baldintzetan. Horrek ez ditu eragotziko alor judizialeko, eta, hala badagokio, 

osasunaren alorreko agintariei dagozkien ahalmenak. 

 

2. artikulua.- Udalari dagokio: 

 

a) Udal Hilerria zaintzea, garbitzea eta egokitzea. 

b) Lurzatiak, nitxoak eta hilobiak banatzea eta horien lagapenak egitea. 

c) Lurzatiak okupatzeagatik, obra-lizentziengatik eta hobiratze-eskubideengatik 

ordenantza fiskalaren arabera dagozkion eskubide eta tasak jasotzea. 

d) Zerbitzua egokiro emateko beharrezko langileak izendatzea. 

e) Partikularrei baimena ematea Udal Hilerrian obrak egin edo instalazioak jartzeko.  

f) Udal Hilerriaren jabe titular gisa eta udal mugartean jarduera hori arautzeko 

eskumena duen erakunde publiko gisa dagokion beste edozein eginbehar. 

g) Udala ez da izango Udal Hilerrian gertatu ahal diren lapurreta edo narriaduren 

erantzulea. 

 

Udal Hilerriaren eremuan ordena eta bertako zereginei zor zaien begirunea gordetzea 

zainduko du Basauriko Udalak. Erakunde horri dagozkio, era berean, Udal Hilerriaren 

eremuan egin beharreko mantentze- eta zaintza-lanak. 

 

3. artikulua.- Partikularrei dagokie: 

 

a) Hilerrian hobiratze duina izateko eskubidea, arraza, erlijio edo 

nazionalitateagatiko diskriminaziorik gabe. 

b) Norberaren erlijio eta ideologiarekin bat datozen hobiratze-eskubide eta errituak 

hautatzea eta horiez gozatzea, araudi honetako baldintzetan.  

c) Lagatako lurzatian, nitxoan, hobian eta abarretan agindutako mantentze-, 

apaintze- eta estetika-lanak egitea. 

d) Ordenantza fiskalak zerbitzu bakoitzerako aurreikusitako eskubide eta tasak 

ordaintzea. 

e) Hileta-tokietako osasun-poliziaren arloan emandako xedapen guztiak errespetatu 

eta betetzea. 

f) Araudi honetan ezarritako gainerako betebehar guztiak betetzea. 

g) Partikularren ardura izango da hilobiak, objektuak eta instalazioak garbi eta 

egoera onean mantentzea. Betebehar hori bete ezean, eta instalazioak hondatuta 

daudela antzemanez gero, udal zerbitzuek errekerimendua egingo diote 

titularrari, eta hark errekerimenduari muzin eginez gero, instalazioak ixteko 

agindua ere eman ahalko dute.  

 



Bisitariek dagokion begirunea gordeko dute une oro. Horrela egin ezean, Basauriko 

Udalak dagozkion legezko neurriak hartu ahalko ditu, eta segurtasun-zerbitzuen 

bitartez kanporatu araua betetzen ez dutenak. 

 

4. artikulua.- Udal Hilerriaren kudeaketa administratiboa egingo du(te) horretarako 

izendatutako funtzionarioak/ek, Osasun Atalaren arduradun politikoaren 

zuzendaritzapean. 

 

5. artikulua.- Udal Hilerria zabalik egongo da Alkatetzak, zerbitzu-beharrizanen arabera, 

ezarritako ordutegian zehar. Hilerriko sarreretan ikusgai egongo da zabaltzeko eta 

ixteko ordutegia. 

 

6. artikulua.- Erlijio desberdinetako edo legeak aitortutako erakundeetako kideek 

egokien iritzitako moduan antolatu ahalko dituzte hobiratzeak, kasu bakoitzean 

aplikatzea dagokion arauen arabera eta, betiere, hildakoei dagokien begirunea gordeta. 

Edozelan ere, araudi honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Hilotzen Sanitate-alderdiei 

buruzko Erregelamendua onartzen duen urriaren 19ko 202/2004 Dekretuan eta 

aplikatu beharreko gainerako legezko xedapenetan jasotakoa bete beharko da. Horrek 

guztiak ez du eragotziko hileta zibilak arautzen dituen Udal Ordenantzan ezarritakoa. 

 

II. KAPITULUA 

HOBIRATZE-ESKUBIDEA 

 

7. artikulua.- Hobiratze-eskubidea da hobia, nitxoa, gorpuzki-nitxoa, hilobia edo 

panteoia erabiltzeko eskubidea. Partikularrei aipatutako horiek erabiltzeko eskubidea 

lagako zaie, giza hilotz edo gorpuzkiak bertan hobiratzeko (ezin da beste ezertarako 

erabili); baina jabea, berez, Basauriko Udala izango da. 

 

8. artikulua.- Ezingo da hobiratze-eskubiderik erreserbatu edo horien aurretiazko 

lagapenik egin: lagapenak heriotzaren unetik aurrera egingo zaizkie onuradunei, modu 

korrelatiboan. 

 

9. artikulua.- Hobiratze-eskubidea esleitzeari eta identifikazioa ahalik eta hoberen 

egiteari begira, Udal Hilerriko lurzoru aprobetxagarria honelaxe banatuko da: 

 

a) Lurrezko hobiak lurzatietan banatuko dira; eta lurzatiak, berriz, lerroetan. 

Hobiak korrelatiboki zenbakituta egongo dira. 

 

b) Nitxoak fatxada bateko edo biko blokeetan banatuko dira. Blokearen zenbaki 

edo izenarekin, eta bloke bakoitzari hurrenkeraren arabera dagokionarekin 

identifikatuko dira. 

 

c) Panteoi berriak eraikitzeko baimena ematen bada, horiek lerroetan antolatuko 

dira, dagokion zenbaki korrelatiboarekin. 

 



d) Gorpuzki-nitxoak besteak baino txikiagoak izango dira, baina beste horien 

antolaketa bera jarraituko dute. 

 

10. artikulua.- Basauriko Udaleko alkate udalburuak edo hark eskuordetutako Osasun 

Ataleko arduradun politikoak baimenduko dute hobiratze-eskubidea. 

 

11. artikulua.- Honako kasu hauetan, hobiratze-eskubidea iraungitzat jo ahalko da, eta 

erabiltzeko eskubidea Udalak berreskuratuko du: 

 

a) Denbora-tarte jakin baterako hobiratze-eskubidea denean, lagapen-epea eta 

luzapenak agortu badira. 

b) Hobiak aurri-egoeran badaude. Aurri-egoera eta horren ondoriozko eskubide-

iraungitzea aitortzeko, beharrezkoak izango dira Alkatetzaren ekimena, 

administrazio-espedientea eta Gobernu Batzarraren adostasuna. Posible bada, 

entzunaldia emango zaio interesdunari; eta, edozelan ere, espedientea 

jendaurreko jarriko da hilabetez, dagokion erabakia hartu aurretik.  

c) Hobiratze-eskubidea Araudi honetan xedatutakoa ez beste modu batean erabili 

bada. Kasu horretan ere, aurreko atalean aurreikusitako izapideak bete beharko 

dira. 

 

III. KAPITULUA 

HILOBIAK 

 

12. artikulua.- Udal Hilerria banatuko da berau eraikitzeko eta handitzeko onetsitako 

proiektuetan ezarritako aurreikuspenen arabera. Honako hilobi mota hauek eraiki 

ahalko dira: 

 

a) Nitxoak eta gorpuzki-nitxoak 

b) Hobiak 

c) Panteoiak 

 

1. atala.- Nitxoak eta gorpuzki-nitxoak 

 

13. artikulua.- Eraikitzen diren nitxo eta gorpuzki-nitxoek bete egin behar dituzte 

osasun-arauak eta hileta-tokietako osasun-poliziaren arloan ezarritako neurriak.  

 

14. artikulua.- 

 

1.- Eraikitako nitxoen gaineko hobiratze-eskubideari dagokionez, honako lagapen 

hauek egin ahalko dira: 

 

a) Aldi baterako lagapena, hamabost urterako. 

b) Aldi baterako lagapena, hirurogeita hamabost urterako. 

 

Udalak finkatuko du, Udalbatzaren erabaki bidez, jarraitu beharreko sistema, unean 

uneko beharrizanen arabera. 



 

2.- Gorpuzki-nitxoen gaineko hobiratze-eskubideei dagokienez, berrogeita hamar 

urterako lagapenak egingo dira.  

 

3.- Kasu bietan, hobiratze-eskubidea eskuratzeko, ordenantza fiskalak kasu 

bakoitzerako ezarritakoa ordaindu beharko da.  

 

15. artikulua.- 

 

1.- Nitxoen erabilera-eskubidea zenbatzen hasiko da hobiratzea egiten den datan. 

Arrazoi pertsonalak tarteko hobiratze-eskubidearen titularrak beste hobiratze bat egin 

nahi badu nitxo berean, hala egin ahalko du, baldin eta lagapena amaitzeko bost urte 

edo gehiago geratzen badira. 

 

Bigarren hobiratze hori lagapenaren azken bost urteetan eginez gero, lagapenari 

dagozkion tasak ordaindu beharko dira, eta, data horretatik aurrera, lagapen-epe 

berria irekiko da, 14.1 a) artikuluan aurreikusitako aldi baterako lagapenetarako 

ezarritako iraupen berarekin. 

 

2.- Ordenantza honetan ezarritako denbora igaro eta lagapena amaituta, titularrak 

hobiratze-eskubidea beste hamar urtez luzatzeko eskatu ahalko du (hogeita bost 

urteko gehienezko epea bete arte, alegia).  

 

3.- Aurreko artikuluan xedatutakoa egin ezean, titularra izango da gorpuzkien 

arduraduna. Ez badu ardura hori bere gain hartzen, bi hilabeteko gutxieneko epean, 

eta, betiere, aurretiaz udal jakinarazpena bidalita, gorpuzkiak hezurtegi orokorrera 

eramango dira —berauek berreskuratzea ahalbidetuko lukeen bereizgarririk gabe—, 

eta, gero, suntsitu egingo dira. 

 

4.- Hasierako lagapen-aldia (hamabost urte) igaro eta gero gorpuzkiak hezur bihurtuta 

ez badaude, hobiratze-eskubidearen titularrak hamar urteko luzapen osagarria eskatu 

beharko du, nahitaez. 

 

5.- Hobiratze-eskubideen lagapenen gaineko luzapenak emango dira aurretiaz 

ordenantza fiskalean ezarritakoa ordaindu eta gero. 

 

6.- Lagapena indarrean dagoela titularrak erabakitzen badu zendutakoaren gorpuzkiak 

beste hilerri batera eramatea (Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak eta Basauriko Udalak 

horretarako baimena eman eta gero, betiere), Udalak ez du geratzen den lagapen-

aldiagatiko konpentsaziorik ordaindu beharko. 

 

7.- Herri Administrazioen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legea indarrean 

sartu aurretik egindako lagapenak laurogeita hemeretzi urterako ziren. Horrelakoetan, 

titularrak hobiratze-eskubidea Udalaren esku uzten badu, idatziz, lagapena amaitu 

aurretik, eta uko egiten badie lagapenari eta gorpuzkiei, epea agortu arte geratzen den 



urte oso kopuruari proportzionalki dagokion indemnizazioa jaso ahalko du (aintzat 

hartuta laurogeita hemeretzi urteri dagokion indemnizazioa 360,61 euro dela).  

Indemnizazio hori alkatetza dekretu bidez zehaztuko da, adierazitako 

proportzionaltasun-araua aplikatuta. 

 

16. artikulua.- Gorpuzki-nitxoetan familia bereko gorpuzkiak sartu ahalko dira, hain 

zuzen ere, titularrarekin, gehienez ere, laugarren gradurainoko ahaidetasuna 

dutenenak. 

 

Kasu horiei aplikagarri izango zaizkie 14.3. artikuluko zerga-xedapen guztiak eta 

aurreko artikuluko 6. eta 7. atalak, oso-osorik. 23. artikulua ere aplikatuko da kasu 

horietan. 

 

17. artikulua.- Nitxoen edo gorpuzki-nitxoen gaineko hobiratze-eskubidea bakar-

bakarrik erregistratu ahalko da honako hauen izenean: 

 

a) Norbanako bat edo bere oinordeak. 

b) Bizirik dagoen ezkontidea. 

c) Administrazioak onartutako erlijio-komunitateak, laguntza-establezimenduak eta 

ospitaleak (beren kideek eta erakundeok asiloan edo harreran hartutakoek 

erabiltzeko bakarrik dira nitxoak). 

d) Legez eratutako korporazio, fundazio edo erakundeak (beren kide edo langileek 

erabiltzeko bakarrik dira nitxoak). 

 

Datu pertsonalen isilpekotasuna babesten duen legeriak xedatzen duenez, Udalak ez 

du informaziorik emango panteoi, nitxo edo hilobi jakin batzuetan lurperatutako 

pertsonei buruz, hobiratze-eskubidearen titularrari edo bere ondorengoei izan ezik. 

 

2. atala- Hobiak 

 

18. artikulua.- Obrarik behar ez duen lurrezko hobiaren gaineko hobiratze-eskubidea 

hamabost urterako emango da. Epe hori igarota, gorpuzkiak exhumatu egingo dira, 

hurrengo artikuluan ezarritako baldintzetan. 

 

19. artikulua.- Lurrezko hobian ehorztea egin zenetik hamabost urte igaro eta gero, 

gorpuzkiak exhumatu, eta hezurtegi orokorrera eramango dira. Horrek ez du inolako 

tasa edo eskubiderik ordaintzeko obligaziorik sorraraziko. 

 

Hori horrela izanda ere, lagapenaren titularrak hala eskatuz gero, exhumatutako 

gorpuzkiak gorpuzki-nitxoetara eramango dira, aurretiaz ordenantza fiskalean 

ezarritako tasa ordainduta. 

 

 

 

 

 



3. atala.- Panteoiak 

 

20. artikulua.- Panteoiak eraikitzeko lurzatien gaineko hobiratze-eskubidea, baimenduz 

gero, eman egingo da baldin eta lurzatiak badaude libre, eta, betiere, hirurogeita 

hamabost urterako. Udalak, bestalde, epe hori laburtu ahalko du, egoki iritziz gero. 

 

Lagapen-epea igarota, hobiratze-eskubidea iraungi egingo da eta Udalak eraikitakoa 

bereganatuko du. Titularrak ez du indemnizaziorik jasotzeko eskubiderik izango. Kasua 

hori denean, eta gorpuzkiak hobiratu zirenetik bost urte igaro badira, aurreko 

artikuluak xedatutakoaren arabera exhumatuko dira. 

 

Aldiz, azken hobiratzetik bost urte igaro ez badira, lagapena luzatutzat joko da (legeak 

hala aginduta), aipatutako epea bete arte. 

 

Era berean, Udalbatzak, osoko bilkuran hartutako erabaki bidez, panteoien lagapenak 

luzatzea xedatu ahalko du, behin bakarrik eta, gehienez ere, hirurogeita hamabost 

urteko eperako. Luzapen hori bakar-bakarrik onartu ahalko da legez panteoiaren 

titularra den pertsona bat badago (14. artikuluak ezarri bezalaxe), panteoiaren 

baldintza teknikoak betetzen badira (Udalaren iritziz) eta aurretiaz panteoietarako 

lurzatiak lagatzeagatik ezarritako tasak ordaintzen badira.  

 

21. artikulua.- Panteoia eraikitzea hobiratze-eskubidearen titularraren kontura izango 

da. Horretarako, proiektua aurkeztu beharko du, obra-lizentzia eskuratzeko. 

 

Emandako obra-lizentzian jasoko da zein den panteoiaren edukiera, hobiratzeei 

dagokienez. Edukiera hori, bestalde, panteoiaren apal kopuruak zehaztuko du. Lanak 

hasteko eta amaitzeko epea ere jasoko du lizentziak. Epe horiek igarota, iraungi egingo 

dira lizentzia eta hobiratze-eskubidea, eta Udalak lurzatia berreskuratuko du bertan 

eraikitakoarekin, indemnizaziorik ordaindu beharrik gabe. 

 

Panteoiaren itxuran edo egituran aldaketak egiteko edo bertatik osagarri 

esanguratsuak kentzeko ere, udal baimena beharko da. 

 

IV. KAPITULUA 

HOBIRATZEAK, EXHUMAZIOAK ETA LEKUALDATZEAK 

 

22. artikulua.- Hileta-tokietako indarreko osasun-poliziaren araudiko arau espezifikoen 

arabera egingo dira hobiratzeak, exhumazioak eta hilotzen edo gorpuzkien 

lekualdatzeak. 

 

23. artikulua.- 

 

1.- Basauriko Udal Hilerrian ezingo dira hobiratu ez hiltzeko unean udalerrian gutxienez 

hiru hilabete erroldatuta egon ez direnak, ez eta udalerrian hil ez direnak ere, 

salbuespenak salbu eta, betiere, nitxoak edo lurzatiak libre baldin badaude. Alkatetza 

izango da hobiratzeak baimentzeko eskuduna. 



 

2.- Udalak, dagokion hobiratzea baimendu aurretik, aurreko paragrafoan adierazitakoei 

buruzko egiaztagiriak eskatu ahalko ditu, egoki iritziz gero. 

 

Edozelan ere, nitxoan, hilobian edo panteoian hobiratzea egiteko, baimena emango 

zaio dagokion hobiratze-eskubidearen titular gisa ageri denari. 

 

Hobiratze-eskubide baten titularra zendu bada eskubidearen lagapena legez 

aurreikusitako moduan eskualdatu gabe, eta, artean, hobiratze bat egiteko beharra 

sortzen bada, nahikoa izango da baimena ematea titularra zenaren edozein ahaideri, 

idatziz eta modu esklusiboan. Ahaide horrek, dena dela, bere nortasuna eta 

ahaidetasuna egiaztatu beharko ditu. 

 

3.- Lehenengo atalean jasotako debekutik salbuetsita egongo dira honako hauek: 

familia-panteoietan, laurogeita hemeretzi urterako lagatako nitxoetan eta hileta-

tokietako osasun-poliziari buruzko araudiaren 13. artikuluan egin beharreko 

hobiratzeak. 

 

4.- Alkatetzak edo Osasun Ataleko ordezkariak, dekretu bidez, artikulu honen 1. 

ataleko debekua salbuetsi ahalko dute, baldin eta, arrazoi humanitarioak, 

sentimentalak edo interes publikoko arrazoiak tarteko, hobiratze-eskubide baten 

titularrak bere nitxo edo hobian lurperatu nahi badu dagoeneko bertan lurra emanda 

daudenen laugarren gradurainoko ahaide bat. 

 

V. KAPITULUA 

HOBIRATZE-ESKUBIDEA ESKUALDATZEA 

 

24. artikulua.- 

 

1.- Hobiratze-eskubideak, horien edukia eta epea edozein izanda ere, inter vivos edo 

mortis causa dohaintzen bitartez eskualdatu ahalko dira, baldin eta dohaintza hori 4. 

gradurainoko senideen artean egiten bada eta aurretiaz dagokion tasa ordaintzen 

bada. 

 

2.- Laurogeita hemeretzi urterako lagatako nitxoen edo familia-panteoien gaineko 

hobiratze-eskubideak laugarren gradurainoko ahaideen artean eskualdatu ahalko dira, 

aurretiaz dagokion tasa ordainduta. Eskualdatze horiek, bestalde, udalerrian bizi ez 

diren ahaideei ere egin ahalko zaizkie. 

 

3.- Kasu batean zein bestean, oinordeek beren egoera egiaztatu beharko dute, 

testamentu bidezko eta testamenturik gabeko oinordetzaren alorreko legeria zibilak 

baimendutako edozein tresna baliatuta (kasu bakoitzean, dagokiona). 

 

 Oinorderik izendatu ez bada, Basauriko Udalak oinordetzat hartu ahalko du 

zinpeko aitorpen bitartez bere izaera adierazten duen edonor. Zentzu horretan, 



pertsona hori hobiratze-eskubidearen titularra dela joko da, beste interesdun batek 

kontrakorik frogatu ezean eta, betiere, hirugarrenik kaltetzen ez bada. 

 

IV. KAPITULUA 

MUGAK 

 

25. artikulua.- Guztiz debekatuta dago Udal Hilerrian edozein material edo objektu 

jartzea udal baimen zehatz edo generikorik gabe. 

 

Udalak finkatuko du nitxoak ixteko sistema eta forma, dagokion uniformetasuna 

gordetzeko. Gorpuzki-nitxoak bakarrik itxi ahalko dira brontzezko plakekin, 

metakrilatozkoekin edo Udalak adierazitako beste edozein materialetakoekin. 

 

26. artikulua.- Alkatetzak agindu ahalko du hamar eguneko epean baimenik gabeko 

objektu edo elementuak kentzeko. Agindu hori bete ezean, dena delako objektu edo 

elementuak kendu egingo dira, eta sortutako gastuak arau-hauslearen kontura izango 

dira. 

 

XEDAPEN GEHIGARRIA 

 

Ordenantza honetan aurreikusi ez diren kontuetarako, hileta-tokietako osasun-

poliziaren araudira eta indarreko gainerako arauetara joko da. 

 

XEDAPEN IRAGANKORRA 

 

Ordenantza honetako 15.2 artikulua aplikatuko zaie lagapen-epea 2019ko urtarrilaren 

1etik aurrera amaitu zaien hobiratze-eskubideei, baldin eta gorpuzkiek hobiratutako 

tokian edo hasiera batean hobiratuak izan ziren tokian jarraitzen badute. 

 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA 

 

Ordenantza honek indargabetu egiten ditu gai bera arautzen zuten eta orain arte 

indarrean egon diren beste udal arauak. 

 

AZKEN XEDAPENA 

 

Testu hau indarrean egongo da erregelamenduz onartu, eta testu osoa BAOn 

argitaratu eta gero. 


