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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AMURRIOKO UDALA

Behin betiko onarpena ematea Amurrion hileta zibilak eta heriotza omenaldiak baimendu eta 
egitea arautzen duen udal ordenantzari

Amurrioko udalbatzak, 2016ko azaroaren 24an egindako bilkuran, hasierako onarpena eman 
zion Amurrion hileta zibilak eta heriotza omenaldiak baimendu eta egitea arautzen duen udal 
ordenantzari, eta jendaurrean jarri zen hogeita hamar (30) egunez, iragarkia ALHAOn argitaratuz 
2016ko abenduaren 30ean, 147 zenbakian.

Jendaurrean egon den bitartean alegaziorik aurkeztu ez denez, eta udalbatzaren 2016ko 
azaroaren 24ko erabakiak xedapenen zatiko hirugarrenean ezartzen zuenez ezen jendaurrean 
dagoen bitartean erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin betiko onartutzat joko dela Amurrion 
hileta zibilak eta heriotza omenaldiak baimendu eta egitea arautzen duen udal ordenantza, inda-
rrean jartzeko ALHAOn argitaratu beharra gorabehera, bat etorriz 70.2 artikuluan jasotakoarekin, 
TAOALaren 65.2 artikuluarekin loturik, ordenantza argitaratu egin behar da, idazkera honekin:

Udal ordenantza, Amurrion hileta zibilak eta heriotza 
omenaldiak baimendu eta egitea arautzen duena

ATARIKOA

Gizarteak oro har dakienez, estatu akonfesional eta laiko batean, erakundeek bermatu egin 
behar dute pertsonen eta erkidegoen ideologia, erlijio eta kultu askatasuna, legearen arabera 
ordena publikoari eusteko behar diren mugak soilik jarrita. Halaber, jakina da gure gizartearen 
aniztasun ideologiko, erlijioso eta kulturala, plurala baita, eta etengabe eraldatzen ari baita bere 
ohitura eta gizarte ekitaldien adierazpenean.

Hileta zibilak edo heriotza omenaldiak egitea dator gizarteari hileta erlijiosoen alternatiba 
bat eskaintzeko beharretik, ekitaldi duin eta pertsonal baten bidez.

Gure gizartean eta herrian bertan elkarrekin bizi diren erlijio desberdinek leku edo tenpluak 
dituzten modu berean beren hildakoak agurtzeko liturgia ekitaldien bidez, udal honen nahia da 
erantzun bat ematea gero eta eskaera handiagoa duen gizarte behar bati.

Beraz, ordenantza honen xedea da ekitaldiak eta baimenak arautzea, senitartekoek, adis-
kideek eta Amurrioko gizartea osatzen duten antolamendu eta/edo entitateek beren hildakoei 
egin nahi dizkieten omenaldi edo agurretarako, haien ekarpenen edo etika eta/edo giza balioei 
ezagutza egiteko.

I. KAPITULUA. XEDEA

1. artikulua

Ordenantza honen xedea da arautzea hileta zibilak edo heriotza omenaldiak egiteko udal 
aretoen baimenak eta erabilera, Amurrioko udalerrian.
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II. KAPITULUA BAIMENA

2. artikulua

Alkateak edo hark eskuordetzen duen zinegotziak eman ahalko du baimena hileta zibileta-
rako edo heriotza omenaldietarako gordeta dauden lekuak erabiltzeko, aurrez jasota Amurrioko 
Udalaren erregistrora eskaera egiten duen pertsonak edo senitartekoak aurkeztu beharreko 
dokumentazioa.

III. KAPITULUA. PROZEDURA HASTEA

3. artikulua

Hileta zibilak edo heriotza omenaldiak egiteko eskaerak Amurrioko Udaleko alkateari helarazi 
behar zaizkio, azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, herri administrazioen araubide juridikoari eta 
administrazio prozedura erkidearenak, onartzen dituen moduetako edozeinetan.

4. artikulua

Hileta zibilak edo heriotza omenaldiak egiteko eskaerak egoerak eskatzen duen bereha-
lakotasun printzipioa betez izapidetuko dira, eta ebazpena emateko eskumena duen pertsonari 
bidali behar zaizkio.

5. artikulua

Eskaeretan datu hauek jaso behar dira:

a) Ekitaldia egiteko baimena eskatzen duenaren izena, deiturak, bizilekua eta identifikazioa. 
Izapideak bizkortzeko, komeni da telefono zenbaki bat edo posta elektronikoko helbide bat 
ematea, nahitaezkoa ez den arren.

b) Hildakoaren izen-abizenak eta heriotza ziurtagiria.

c) Adierazi eskaeran hileta edo omenaldi zibila egiteko zein egun, ordu eta leku den nahiago, 
9. artikuluan ezartzen diren ordutegietan.

d) Ekitaldi hauek normalean eraikin edo leku publiko hauetan egingo dira:

— El Refor enpresa mintegia - hitzaldi aretoa.

e) Eskaera non eta noiz egin den.

f) Eskatzailearen sinadura edo beste moduren batean egiaztatzea bere borondatea horixe 
dela.

g) Ekitaldiaren deskribapen laburra, eta beharko den materiala (megafonia, aulkiak, etab.).

h) Ekitaldia egiteko aurreikusitako denbora (gehienez 1,5 ordu).

6. artikulua

Eskaerak ez baditu betetzen aurreko artikuluan adierazten diren baldintzak, ahalik eta presa 
handienarekin eskatuko zaio interesdunari ekitaldia baino lehen hutsa zuzentzea edo nahitaezko 
dokumentuak aurkeztea.

IV. KAPITULUA. PROZEDURAREN INSTRUKZIOA

7. artikulua

Hileta edo omenaldi zibila egiteko eguna eta ordua alkateak edo hark eskuordetutako 
zinegotziak finkatuko ditu.

Instrukzioa egingo da estu lotuz eskaerak aurkeztu diren hurrenkerari eta, ahal dela, aintzat 
hartuz eskatzaile bakoitzak adierazitako lehentasunen hurrenkera. Eskaerak aurkeztu diren 
hurrenkerari ez lotzea ere gerta liteke, baldin eta premia aparteko edo urgenteko gorabehera 
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objektiboak badaude. Edozein modutan, premia aparteko edo urgentea behar bezala arrazoituta 
egon beharko da eta entzun egin beharko da beren eskubidea aldatu zaienek esateko dutena.

Eguna eta ordua finkatuko dira eskatzaile bakoitzak adierazitako lehentasunen hurrenkera 
ere aintzat hartuz, ahal dela. Litekeena da eskaeretan jarritako ordutegia aintzat ez hartzea, bal-
din eta udal lokalen erabilerak eragindako egoerak badaude. Edozein kasutan, ebazpena behar 
bezala arrazoitutakoa izango da, eta eskatzaileei galdetu egin beharko zaie eskatu dutenarekiko 
erabaki den aldaketaren gainean.

8. artikulua

Eskaera ikusita, alkateak edo hark eskuordetutako zinegotziak baimenduko du lokala edo 
leku publikoa hileta edo omenaldi zibila egiteko erabiltzea, zeina, oro har, 5. artikuluan eza-
rritakoetako bat izango baita. Aparteko izaeraz, beste lokal edo leku publiko batzuk erabiltzea 
baimendu ahal izango da. 

9. artikulua

Hileta edo omenaldi zibilak egunero egin ahal izango dira, irekita dauden ordutegietan, 
larunbat eta igandeetan barne, baliabideek eta ordutegiak hartarako aukera ematen badute 
eta lokala ez badago aurrez hartuta beste erabilera baterako.

Izaera orokorrez, hileta zibilak edo heriotza omenaldiak egiteko ordutegia 17:00etatik 
21:00etara izango da astegunetan, larunbatetan izan ezik, eta 12:00etatik 14:00etara larunbat, 
igande eta jaiegunetan, alkateak ordutegi hori aldatzeko duen eskumenaren kalterik gabe.

III. KAPITULUA. ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

10. artikulua

Lokalen kontserbazio ona bermatzeko, ekitaldira joaten direnek ez dute egingo udal aretoak 
hondatu edo kaltetzea ekar dezakeen inolako ekintzarik. Baimenaren titularra izango da ekital-
dian udal ondasunei eragin lekizkiekeen kalte eta galeren erantzule.

Era berean, baimenaren titularra izango da pertsonen duintasunari eraso egitea dakarren 
edozein ekintza edo iruzkinen erantzule.

Inola ere ezingo da sartu aipaturiko udal lekuetan baimendutako gehieneko edukiera baino 
pertsona gehiago.

Lagatako lokalen ondoan egunero egiten den jarduera normal egiten dela bermatzeko, 
ekitaldira doazenek ez dute egingo molestatzen duen inolako jarduerarik.

11. artikulua

Senitartekoek eta/edo adiskideek udal aretoa apaindu edo modu berezian egokitu nahi ba-
dute, garaiz eman beharko diote udalari horren berri, dagokiona erabaki dezan, betiere lekua-
ren harmonia eta ezaugarriak errespetatuz eta haien kontura izanik hori dela-eta sortzen diren 
gastuak. Ekitaldia egiteko zerbitzu osagarriak interesdunak jarriko ditu, bere kontura jarri ere, 
Udalak gainbegiratzearen kalterik gabe. Edozein modutan, ekitaldia amaitutakoan, erabiltzeko 
entregatu zenean bezalaxe geratu beharko du lokalak.

Eskatzaileak udalaren materialak ere baliatu ahal izango ditu (aulkiak, mahaiak eta abar), 
baldin eta behar bezain aurretiaz eskatzen baditu eta ez badaude beste ekitaldi eta/edo ospa-
kizun baterako gordeak. Material hori udal langileek kokatuko dute, eskatzaileak ere –edo hala 
balegokio, hark izendatutako pertsonak– zeregin horretan parte hartuta.

12. artikulua

Aparteko izaeraz hileta zibilak edo heriotza omenaldiak egiteko baimentzen bada 5. arti-
kuluan jasotakoa ez den beste leku publiko baten erabilera, udalak hesitu egin dezake leku 
publikoa, aurrez aipatutako eskubide eta betebeharrekin.
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13. artikulua

Ordenantza honetan jaso gabekoetan, udal arduradunen aginduak bete beharko dira.

14. artikulua

Debekatuta dago hileta zibilak eta heriotza emanaldiak egitea gorpua bertan dela. Ekitaldie-
tan eduki daitezke errauts ontziak.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Amurrioko alkateari baimena ematen zaio ordenantza hau aplikatzeko behar diren jarduerak 
egiteko.

AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau sartuko da indarrean behin betiko testua ALHAOn argitaratzen denean, eta 
hala egongo da Udalbatzak espresuki erabaki arte aldatzea edo indargabetzea.

Ordenantza honen behin betiko onarpenaren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa 
aurkeztu ahalko dute interesdunek Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren admi-
nistrazioarekiko auzietarako salan, bi hilabeteko epean, iragarki hau argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera, bat etorriz uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, administrazioarekiko auzietarako 
jurisdikzioa arautzen duenak, 46. artikuluan xedatutakoarekin. Nolanahi ere, bidezko jotzen den 
beste edozein errekurtso aurkez daiteke.

Amurrio, 2017ko otsailaren 7a

Alkatea
M. JOSUNE IRABIEN
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