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MENDILUZ UDAL HILERRIKO LURSAILETAN PANTEOIAK ETA HILOBIAK 

ERAIKITZEKO ADMINISTRAZIO EMAKIDAK ENKANTE BIDEZ ESLEITZEKO 

BALDINTZA AGIRIAK 

 
SARRERA. 

 

Mendiluz Udal Hilerriko lurren herri zerbitzuko udal jabari publikoko ondasunen erabilera pribatibo 

arrunta lortu nahi da. 

 

Emakidaren helburu nagusia ondokoa da: helburu baterako eginda dauden eremu zehatzak prestatzea, eta 

euren hondatzea dela- eta, aurri egoeran dauden diren hilobiak ordezkatzea. 
 

 

Okupazioak eraikitze lanak egitea dakarrenez, baldintza agiri hauetako III. eranskinean zehazten diren 

preskripzio teknikoei lotuta egongo dira. 

 

Kontuan izanik, Mendiluz hilerriak udaletako hilerri gehienek bezala leku falta duela eta dauden lur 

eskaera guztiei ezin diela erantzun eta lehentasunez herrikoentzako izan behar dela, emakidara aurkeztu 

ahal izateko baldintza moduan hiribilduan erroldatuta egotea eskatzen da. 

 

HELBURUA. 

 

1. art. Plegu honen helburua, Mendiluz udal hilerriko lursailen emakida da. Emakida enkante bidez 

egingo da eta lursail horietan panteoiak eta hilobiak egingo dira: 

Panteoi 1, 35 hilobi. 

 

Lursail bakoitzaren kokapena II. eranskinean zehaztuta dago. 

 

IZAERA JURIDIKOA. 

 

2. art. - Udal jabetza publikoko ondasun batzuen emakida da, erabilera pribaturako, ekainaren 13ko 

1372/1986 Errege Dekretu bidez onartu zen Toki Erakundeen Ondasunei buruzko Araudiaren 78. 

artikuluak eta hurrengoek ezarritakoaren arabera. 

 

AUKERATZE PROZEDURA. 

 

3. art. - Aipaturiko Errege Dekretuko 87. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren arabera, 

emakidaduna esleipen publikoa egin ostean aukeratuko da, Lehiaketa sistemaren bidez, eta baldintza-agiri 

honetan, Toki Erakundeen Ondasunei buruzko Araudian eta tokiko kontratazioei buruzko araudian 

ezarritakoa zorrotz betez. 

 

PARTE HARTZEKO GAITASUNA 

 

4. art.- Jarduteko gaitasun osoa daukaten pertsona fisikoek parte hartu ahal izango dute, baldin eta Sektore 

Publikoko Kontratu Legearen testu bateratuaren (3/2011) 60. artikuluak aurreikusten dituen 

bateraezintasunik ez badute eta Bermeoko udalerrian erroldatuta baldin badaude esleipen deialdia onesten 

den datan. 

 

Esleipendunak ezin izango dira izan Udal Hilerriko beste lursail baten gaineko emakida bateko titularrak. 

 

ESLEIPEN MOTA. 

 

5. art.- Esleipen mota honela ezarri da: 
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- Panteoietarako lurra: 60.000.-€. 

- Hilobietarako lurra: 6.500.-€. 

 

EMAKIDAREN IRAUPENA. 

 

6. art.- Emakida 75 urterako izango da. 

 

PROPOSAMENAK ETA DOKUMENTAZINOA. 

 

7. art.- Enkantean parte hartzeko proposamena Bermeoko Udalaren erregistro orokorrean aurkeztuko da, 

iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo 20 egun naturaleko epean, 09:00etatik 

14:00etara. Proposamena itxita egongo diren kartazal edo karpeta bitan aurkeztuko da eta euron 

aurrealdean honakoa egongo da idatzita: “MENDILUZ UDAL HILERRIKO LURSAILETAN 

PANTEOIAK ETA HILOBIAK ERAIKITZEKO ADMINISTRAZIO EMAKIDAK ENKANTE BIDEZ 

ESLEITZEKO PROPOSAMENA.” 

 

Lehenengo kartazalean “DOKUMENTAZIOA” berba agertu beharko da, eta dokumentu  hauek sartuko 

dira: 

 

a) Eskaintzaileak inolako ezgaitasunik eta bateraezintasunik ez daukala dioen zinpeko aitorpena. 
b)  

c) Beraren izenean jarduten ez duen eskaintzailearen ordezkariak notario-ahalordea aurkeztu 

beharko du, eta Udaleko idazkariak askietsi egin beharko du. 

d) Behin behineko bermea ipini izanaren egiaztagiria. 

e) Baldintza agiria eta bertatik eratorritako betebehar guztiak oso osorik onartzen dituela, 

lizitatzailea eta esleipendun moduan, hala balitz. 

f) Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia 

g) Errolda ziurtagiria. 

 

Bigarren gutun-azalean “ESKAINTZA EKONOMIKOA” idatzi beharko da eta, bertan, baldintza-agiri 

honen azkenean dagoen ereduaren araberako proposamen ekonomikoa sartu beharko da, behar den 

moduan sinatuta. I. eranskina 

 

Esleipendun bakoitzak, emakida eskubide bakar bat eduki ahal izango du. 

 

BEHIN- BEHINEKO BERMEA 

 

8. art.- Toki Erakundeetako Ondasunen Erregelamenduko 87.3 artikuluak aipatzen duen berme edo behin 

behineko fidantza, ondoko hau da: 

- Panteoia, 1.800.-€. 

- Hilobia, 195.-€ . 

 

GUTUN- AZALAK ZABALTZEA. 

 

9. art.- Proposamenak hartzeko epea bete eta hurrengo egunean zabalduko dira gutun-azalak. Jendaurrean 

zabalduko dira eguerdiko 12:00etan, Gizarte eta Kultura Etxean. Bertan alkatea, edo berak delegatutako 

Udalbatzako kideren bat eta fede emateko udaleko idazkaria egongo dira. Esleipendunek lursailen artean 

aukeratu ahal izango dute, beti ere gehien eskaintzen duenaren araberako lehentasuna zorrotz zainduta. 

 

Lehenengo gutun-azaleko dokumentuak aurretiaz kalifikatuta, mahaiak proposamen ekonomikoak 

zabalduko ditu eta adostuko du diru eskaintzarik handiena egiten duenari behin behinean esleituko zaiola 

lursail bakoitzaren emakida. 

 

Berdinketak, zozketa bidez erabakiko dira. 
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Bigarren gutun-azala zabaldu baino lehen, mahaiburuak bertaratutakoei eurek egoki ikusten dutena azal 

dezaten eskatuko deutse eta gero mahaiak eman beharreko azalpen eta erantzunak emango ditu. Era 

berean, behin behineko esleipenaren ostean, esleipendunek egindako ekintzaren kontra egoki ikusten 

duten erreklamazio edo erreserbak aurkeztu ahal izango dituzte. Azkenik, gertatutako guztia labur- labur 

jasoko duen akta jasoko da. 

 

BEHIN BETIKO ESLEIPENA 

 

10. art.- Behin Udaleko Osoko Bilkurak behin betiko esleipena eginda, esleipendunari adierazten zaion 

egun eta orduan bertaratzeko eskatuko zaio, dagokion emakida kontratua gauzatzera etor dadin. 

 

Esleipenduna ez balitz kontratua gauzatzeko ekintzara bertaratuko, esleipena baliorik gabe geratuko 

litzateke, indarrean dagoen legediak aurreikusitako ondorioekin. Hori horrela, eskainitako kopuruen 

arabera zerrendan geratutako hurrengoari egingo litzaioke esleipena. 

 

BEHIN BETIKO BERMEA 

 

11. art.- Emakidaren izaera kontuan hartuta, ez da behin betiko bermerik ezarriko. 

 

EMAKIDADUNAREN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK. 

 

12. art.- Emakidadunak eskubide eta betebehar hauek izango ditu: 

 

a) Behin betiko esleipena egin eta gero, 24 hilabeteko gehienezko epean panteoi edo hilobia 

eraikitzea. 

b) Emakidaren xedea eta bertan ezarritako mugak errespetatzea. BERMEOKO UDAL 

HILERRIAREN BARNE ERREGIMENARI BURUZKO ERREGELAMENDUAN EDO UNE 

BAKOITZEAN INADRREAN DAGOEN ARAUDIARI zorrotz lotuko zaio. 

c) Emakidadunak, edozein obra egin baino lehen, dagokion udal lizentzia lortu beharko du. 

d) Emakidadunak emakidaren eskubidea hilerriko erregimenari buruzko erregelamenduak 

adierazitako moduan baino ezin izango du eskualdatu.  

e) Bestalde, Bermeoko Udalak emakidaduna eman diotenaren erabilera eta gozamenean mantendu 

behar du. 

 

ZUINKETA. 

 

13. art.- Emandako lursaila okupatu baino lehen, udal teknikariak aurrean direla, dagokion zuinketa 

egingo da. 

 

GASTUAK. 

 

14. art.- Emakidadunaren kontura izango dira emakida espedientearen gastu guztiak, hasten denetik eta 

kontratua formalizatu artekoak. 

 

ARAU- HAUSTEAK ETA ZIGORRAK. 

 

15. art.- Plegu hauetan eta barne erregimenari buruzko araudian ezarritako betebeharrak ez betetzea 

emakida iraungitzearekin zigor daiteke, araudi horretan ezarritako moduan. 

 

EMAKIDA IRAUNGITZEA. 

 

16. art.- Emakida iraungi egingo da balizko hauetan: 

 

a) Emakidaren epeak  igaro direlako edo, baita ordaintzeko epea igarotako kuotak ordaindu ez 

direlako ere, behin interesatuari hori eskatu eta gero. 

b) Hilobi- eskubidea Araudi honek baimendutako ez den bateri  transmititzen zaionean. 



 

 
Euskera Saila. Irakaskintza 14-16 - 48370 Bermeo - Tel.: 94 617 9122 Faxa: 94 688 5010 euskera@bermeo.eus / 

www.bermeo.eus IFK: P4802100J 

c) Hilobiak aurri egoeran daudelako. Aurri egoera honen aitorpenak eta horren ondorioz etorritako 

eskubide baliogabetzeak, Herrizaintza, Mantenu eta Zerbitzu Saileko arduradun politikoaren 

eskariz zabaldutako espediente administratiboa ekarriko du eta txosten teknikoa eta juridikoa eta 

Gobernu Batzordearen erabakia izango ditu. Erabakia hartu aurretik, espedientea jendaurrean 

jarriko da hilabetez. 

d) Hilobia bertan behera uztearren. Titularra hil zenetik urtebete igaro eta balizko onuradun edo 

herentziaz edo beste tituluren baten bidez subrogatutako pertsonek hilobi-eskubidea beraien alde 

eskualdatzeko eskatu ez dutenean. 

 

Oinordekoak transmisioa eskatzen aurkeztuko balira eta hilobia egoera txarrean egongo balitz, hiru 

hilabeteko epea izango lukete oinordekoek hilobia konpontzeko. Epe hori igaro ondoren, beharrezko 

konponketak egin ezean, hilobi- eskubidearen iraungitzea aginduko da eta udalera itzuliko da. 
 

 

e) Titularrak berariaz uko egin diolako. 

f) Hilobi-eskubidea Araudi honetan ezarritakoaren kontra erabiltzeagatik. 

g) Zigorraren eraginez, baldintza-agiri honetako eta  Barne Erregimenaren Araudiaren aginduen 

arabera. 

 

ZUZENBIDE OSAGARRIA 

 

20. art.- Baldintza-agiri honetan aurreikusten ez denerako Toki Araubideko araudia eta Toki 

Erakundeetako Kontratuei buruzkoa hartuko dira kontuan. 

 

 

Bermeo, 2017ko otsailaren 01ean. 

IDAZKARI NAGUSIA 

 

 


