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BILBOKO HILERRIA 

2016 
 

KONPROMISOA HELBURUA EMAITZA 

Azken 

emaitzren 

data 

Oharrak 

Titulartasuna emateko agiria 

gehienez 10 laneguneko epean 

bidaltzea beharrezkoa den 

documentazioa aurkezten den 

egunetik hasita. 

Emakiden %a gehienez 10 
lanegunetan 

% 100 % 67 2016-12-28 

Arduraduna 

bajan urrian. 

Egoera puntuala 

eta aurreikusi 

gabekoa izan da 

Titulartasuna eskualdatzeko agiria 

gehienez 15 laneguneko epean 

bidaltzea beharrezkoa den 

dokumentazioa aurkezten den 
egunetik hasita. 

Titulartasunaren eskualdaketen %a 

15 lanegun baino lehenago 

% 100 % 100 2016-12-30 Bete egin da 

Ziurtatzea ehorzketak eta 

errausketak modu duinean eta 

errespetuz egiten direla eta 

pertsonek tratu ona izan dezatela, 

gutxienez 7,5eko gogobetetze-
mailarekin. 

7,5 7,60 2016-11-01 Bete egin da 

Gorpuzkiak hilobitik ofizioz 

ateratzearen eraginpeko pertsona 

guztiei zuzenean, gutunaren bidez, 

telefonoz eta prentsa lokalaren 

bitartea jakinaraztea senitartekoen 
presentzia errazteko. 

Ez betetzea abisuetan 

0 

2016an ez 

zen 

gorpuzkirik 

atera 

hilobietatik 

 

2016an ez zen 

gorpuzkirik 

ateera 

hilobietatik 

Errausketak eta ehorzketak 

gehienez 48 orduko epean egitea 

(familiak epea luzatzea nahi 
duenean izan ezik) 

Epe barruan egindako errausketen 

eta ehorzketen %a 

% 100 % 100 2016-12-30 Bete egin da 

Errausketaren ostean errautsak 

gordetzeko aukerak eskaintzea 

(familiak zaintzea, emakidan 

ehorztea, Oroimenaren Baso edo 

uko egitea), gutxienez 8ko 
gogobetetze-mailarekin 

8 8,30 2016-11-01 Bete egin da 
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BILBOKO HILERRIA 

2016 
 

KONPROMISOA HELBURUA EMAITZA 

Azken 

emaitzren 

data 

Oharrak 

Hilerriaren barruan leku bat uztea 

errautsak dohainik zabaltzeko, 

gutxienez 8ko gogobetetze-
mailarekin 

8 8,30 2016-11-01 Bete egin da 

Urteko egun guztietan Bilboko 

hilerrian neguan gutxienez 10 

orduko eta udan 12 orduko 
ordutegia edukitzea bisitetarako. 

Bisiten ordutegia ez betetzea 

0 0 2016-12-30 Bete egin da 

Bisitarien eskura jartzea doako 

liburuxka bat, Bilboko hilerriaren 

planoa, zerbitzuak eta instalazioak 

biltzen dituena, 

Eskatutako planoa ez ematea 

0 0 2016-12-30 Bete egin da 

Erabiltzeko moduko instalazioak 

bermatzea, egoki zainduak, 

hilerriaren paisaia eta arkitektura 

ondo babestuta, gutxienez 8 
puntuko gogobetetze-mailarekin. 

8 8,25 2016-11-01 Bete egin da 

Bilboko hilerriko bisitarien eskura 

jartzea doako liburuxka eta autogida 

bat, euskaraz, gaztelaniaz eta 

ingelesez, bisita autogidatua 

egiteko, ondare historiko artistikoa 

ezagutze aldera. 

Liburuxkak eta autogidak ez ematea 

0 0 2016-12-30 Bete egin da 

 
 

Emaitzen argitaratze-data: 2016-12-30 

 

 


