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Arartekoaren 2017R-111-17 Ebazpena, 2017ko uztailaren 12koa. Horren bidez 

Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Justizia Sailari gomendatzen zaio ahalik eta arinen 

har ditzala Durangoko epaitegietako eraikinean aire-girotua instalatzeko 

beharrezkoak diren neurriak.  

  

Aurrekariak 

 

1. Erakunde honi auzitegietako prokuradore bat zuzendu zitzaion, eta Durangoko 

Justizia Jauregiko baldintzei buruzko kexa adierazi zuen; zehazki, areto 

batzuetako tenperaturari buruz.  

 

Kexagileak, bereziki, herritarrak Dekanotza-Argibideak zerbitzuetara, Erregistro 

Zibilera eta Betearazpenen Zerbitzu Erkidera joateko erabilitako lekuak aipatzen 

zituen. Haren esanetan, neguan, eraikinetik kanpo adinako hotza egiten du 

leku horietan. Horrez gain, bai erabiltzaileen artean, bai funtzionarioen eta 

egunero justizia jauregira joaten diren langileen artean, kexa hedatuta dagoela 

azpimarratu zuen. Horixe da, hain zuzen ere, espediente hau abiatu zuen 

pertsonaren kasua. 

 

2. 2017ko otsailaren 24an, lehen orduan, erakunde honetako Justizia Arloko 

koordinatzailea Durangoko Justizia Jauregira joan zen, eta han egiaztatu ahal 

izan zuen zer tenperatura baxu zegoen itxaroteko eta publikoari arreta 

emateko eremuetan. Jarraian, han egoitza duten epaitegietako funtzionarioek 

beren lana egiten duten bulegoetara joan zen, eta egiaztatu zuen horietan 

erradiadore elektrikoak jarriak zituztela, eta horrela tenperatura zertxobait 

altuagoa zela. Aukera izan zuen bertako langileekin hitz egiteko, baita 

Erregistro Zibileko Justizia Administrazioaren letraduarekin eta epaile 

dekanoarekin ere.  

 

Horiek guztiek berretsi zituzten kexagilearen adierazpenak; zenbait langilek 

azpimarratu zuten lan egin behar zuteneko baldintzek zer eragin zuten euren 

osasunean, eta azaldu zuten zenbait baja eragin zituztela. Epaile dekanoak 

adierazi zuen, berriz, kexan aipatzen ziren arazoak jakinarazten ari zitzaiola 

Sailari hiru urtetik hona barruti judizialeko Epaile Batzarra. 

 

3. Arartekoak horren guztiaren berri eman zion Eusko Jaurlaritzaren Lan eta 

Justizia Sailari, eta bere lankidetza eskatu zion kexaren xedea ziren gertakariei 

buruzko informazioa emateko, baita horren inguruan zer neurri hartu zituen 

edo hartzeko asmoa zuen ere.  
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Sailak 2017ko martxoaren 30ean erantzun zion, eta lehenik eta behin onartu 

zuen Durango epaitegietako eraikinean zegoen arazoa, eta adierazi zion 

Justizia Sailburuordetzak beti izan zuela arazoa amaitzeko asmo sendoa. 

Honela erantzun zuen administrazioak: 

 

“Horren lekuko, denboran joanean hainbat neurri hartu izan dira, besteak 

beste: bista-salaren gunea itxi zen, eta erdiko atarian ateratze-lanak egin 

ziren sabaitik. Baina, neurriokin arazoa konpondu ez zenez, eraikineko aire 

girotuaren instalazioa berritzea erabaki zen. Horretarako, 2014ko otsailaren 

12an 400.000.00 €-ko aurrekontu-erreserba eskatu zen, Durangoko 

Justizia Jauregiko aire girotuaren instalazioa berritzeko, Justizia 

Sailburuordetzaren lnstalazio Zerbitzuak idatzitako oinarri teknikoen arabera 

zaharkituta baitzegoen.  

 

Espedientearen izapidetze-fasea, hala ere, etenda geratu zen, eta, beraz, 

lnstalazio Zerbitzuak 2014ko azaroaren 14an erreserba ere eteteko eskatu 

zuen, espedienteak urte horretan aurrera jarraituko ezingo zuela ulertuta. 

 

2015eko urtarrilaren 19an, izapideari ekin zitzaion berriz, oinarri tekniko 

berberekin, 400.000,00 €-ko aurrekontu-erreserba eskatuta. 

 

Saileko Zerbitzuen Zuzendaritzaren ustez, hala ere, izapide hori ez zen 

lnstalazio Zerbitzuak hasieran planteatu zuena, hots, "Hornidura instalazio 

eta guzti". Horrenbestez, "Obra" kategorian izapidetzeko eskatu zuen. 

 

lkuspegi berriak proiektu bat eta obra-zuzendaritza bat behar zituenez eta ez 

zegoenez horretako beharrezkoa zen Bulego Teknikoa, hura kontratatu zen. 

lzapidea 2015eko martxoaren 16an hasi zen, eta Saileko zerbitzu teknikoek 

2015eko ekainaren 2an egin zuten esleipen-proposamenaren txostena. LKS 

enpresa izan zen esleipenduna. 

 

Proiektua 2015eko uztailean entregatu zitzaion Sailburuordetzari. LKSren 

eta Sailburuordetzako lnstalazio Zerbitzuaren artean egondako eztabaida 

teknikoen ondorioz, proiektua onartzeko fa sea urte amaieraraino atzeratu 

zen. 

 

2016ko urtarrilaren 29an, 987.746,20 €-ko aurrekontu-erreserba eskatu 

zen LKS enpresak idatzitako proiektua gauzatzeko, Durangoko Justizia 

Jauregiko aire girotuaren sistema berritze aldera. Azkenean, 2016ko 

maiatzaren 16an bidali ziren honako agiri hauek, espedientea izapidetzeko: 
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 Kreditu-ziurtagiria (A agiriaren kopia). 

 Kontrataziorako aurretiazko baimena ematea beharrezkoa dela 

justifikatzen duen memoria. 

 Obrak justifikatzen dituen memoria. 

 Proposatutako esleipen-irizpideak eta zigorrak justifikatzen dituen 

memoria. 

 Agindu teknikoen agiria (kontrataziorako oinarri legez balioko duen 

obra-proiektuan jasoa). 

 Administrazio-klausulen agirien karatularen proposamen-zirriborroa. 

 Aurretik zuinketa egiaztatzeko akta. 

 lkuskapen Unitatearen txostena. 

 Zuzendariaren onarpena. 

 Sailkapen-proposamena. 

 Udal-lizentziaren kopia. 

 

lzapidetze-fasean egondako atzerapenaren ondorioz, 2016ko urriaren 5ean 

kreditu-erreserba berriz ere eteteko eskatu behar izan zen, eta aurretiazko 

izapiderako "A" agiri berria eskatu behar izan zen, 2017. urtean 

espedientea burutzeko. 

 

2016ko abenduan, Saileko arduradunak aldatu ziren, eta, beraz, hori baino 

lehen, espedientearen izapidetze-fasea eten egin behar izan zen, arduradun 

berrien zain. Arduradun berriak iristean, gainera, hainbat baja egon ziren 

kontratazio-zerbitzuan, eta, ondorioz, harrezkero ezin izan da aurrerapenik 

egin espedientea izapidetzeko orduan.  

 

Saileko Zerbitzuen Zuzendaritza nahiz Justizia Administrazioko Zuzendaritza 

baja horiek estaliko dituzten langileak hornitzeko lanean dabiltza, eta laster 

egoera konponduta izatea espero dute. 

 

Arazo hori konponduta eta espedientea izapidetzeko beharrezko 

aurrekontuhornidura eta oinarri teknikoa (LKS ingeniaritza-taldeak idatzitako 

proiektua) badaudenez, ahalik eta lasterren kontratatu nahi da zerbitzua, 

betiere kontratazioari buruzko legeak ezartzen dituen epeetan”. 

 

Sailaren idatziaren amaieran bazegoen tenperaturen erregistro bat; Durangoko 

epaitegietako eraikineko mantentzeko zerbitzu teknikoek neurtu zituzten 

2017ko urtarrilaren 23tik martxoaren 6ra bitartean. 
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4. Arazoari heltzeko administrazioak erakutsi zuen borondatea eta horri 

erantzuteko iragarritako neurriak aintzat hartuta, Arartekoa zain geratu zen 

horiek praktikan nola gauzatzen ziren egiaztatzeko. 

 

Hiru hilabete geroago, baina, Durangoko epaile dekanoak erakunde honetara jo 

zuen idazki baten bidez. 2017ko ekainaren 22ko data zuen idazki horretan, 

gobernu-espediente bat ireki izanaren berri eman zuen; espedientea ireki zen 

aurreko egunean hiru kexa jaso izanaren ondorioz, epaitegietako eraikin osoan 

oso tenperatura altuak egon zirelako aurreko astean; azaltzen zuenez, 30 

gradura iritsi eta tenperatura hura gainditu ere egin zen. Epaile dekanoak 

arazoa kokatu zuen aire-girotze ezaren testuinguruan, zeina baita, hain zuzen, 

espediente honen xedea. Aurrekari historikoak berretsi ondoren, martxoaren 

17an Sailarekin bere epaitegiak izan zuen bileraren berri ematen zuen, baita 

zer oharpen egin zizkion hark bileran; horiek, funtsean, bat zetozen 

martxoaren 30ean erakunde honi emango zizkiotenekin, jasota geratu zen 

bezala. Jarraian, hauxe nabarmendu zuen:  

 

“Pese a ello el problema se ha seguido sin solucionar desarrollándose la 

actividad inherente al Juzgado con bajas y altas temperaturas en los 

inviernos y veranos transcurridos desde el año 2014 con el inherente 

peligro a la salud de la plantilla del juzgado, profesionales que trabajan en el 

mismo y ciudadanos. 

En concreto en el presente año 2017 los problemas de bajas temperaturas 

en invierno han sido notorios afectando a la salud de funcionarios que han 

tenido que coger la baja laboral y existiendo quejas de ciudadanos en 

decanato que fueron comunicadas y remitidas al Departamento de Justicia 

del Gobierno Vasco”.  

 

Bestalde, epaile dekanoak adierazi zuen: “la imposibilidad del presente 

decanato de asegurar que con dichas temperaturas se pueda realizar la 

actividad diaria inherente al juzgado en condiciones idóneas para la salud de 

todas las personas que trabajan o acuden al presente juzgado ni en 

condiciones óptimas para el desarrollo de la función pública inherente al 

presente juzgado”. 

 

Dekanoak, idazkiaren amaieran, eskatzen zuen konponbideak berehala 

hartzeko, eta adierazten zuen epaitegi bakoitzak erabaki behar zuela ea bere 

jarduerak bete ditzakeen eragindako pertsonek kalterik jaso gabe, edo, bestela, 

zenbait jarduera eten beharra dagoen. 
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5. 2017ko uztailaren 5ean, Durangoko epaile dekanoak honako gobernu-erabaki 

hau eman zuen: “en referencia al grave problema que se padece en el Palacio 

de Justicia de Durango con el sistema de calefacción y aire acondicionado”. 

 

Gobernu-erabakian, ekainaren 22ko txostenaren ondorioz Sailak abian jarritako 

neurrien berri ematen da, zeinak aurreko puntuan aipatu baitira: deklarazio-

aretoetan konpresoreak instalatzea, eta eraikin osoan zehar haizagailuak.  

 

Neurri horiek administrazioak arazoa konpontzeko asmoa baduela erakusten 

dutela onartu arren, dekanotzak aringarritzat eta ez-nahikotzat jotzen ditu; 

horregatik, adierazi du ezin izango dela epaitegietako eraikinean bete Justizia 

Administrazioaren berezko funtzio publikoa eta aldi berean osasuna, 

segurtasuna eta haren kalitatea bermatu, bertan airea girotzeko eta 

berokuntzako sistema egoki bat ez dagoen bitartean.  

 

Gertakari horien aurrean, Arartekoak erabaki du luze gabe ematea 

gomendiodun ebazpen hau, honako gogoeta hauetan oinarrituta: 

 

 

Gogoetak 

 

1. Aurkeztutako arazoaren konponketak eskatzen du azpiegituretako inbertsio 

bat; hura hornitzea eta kudeatzea Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Justizia Sailari 

dagokio. Horrela ondorioztatzen da azaroaren 6ko 1684/1987 Errege 

Dekretuak xedatutakotik; haren eranskinak, bigarren zenbakian, autonomia 

erkidegoko administrazioari esleitzen dio epaitegi eta auzitegiei beren lana 

egiteko behar dituzten baliabide materialak hornitzearen ardura. 

 

Ez dagokio Arartekoari zehaztea sailak nola egin behar dion aurre betebehar 

horri. Hala ere, arazoaren garrantzia nabarmendu behar dugu eta orain arte 

jasotako erantzuna nahikoa ez dela azpimarratu behar dugu. Bi alderdi 

horietan bat datoz, aurrekarietan jasota dagoen bezala, bai publikoa, bai 

Durangoko epaitegietako eraikinean lan egiten duten eragile juridikoak.  

 

2. Haien adierazpenez eta Durangoko epaitegietako eraikinera egin genuen 

bisitan in situ jaso genuen informazioaz gain, nabarmendu behar ditugu 

ebazpen honetako laugarren aurrekarian jasota dagoen Durangoko Epaitegi 

Dekanoaren idazkia, eta autoritate berak uztailaren 5ean hartutako gobernu-

erabakia.  
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Horiek egin izanak zentzua hartzen du Auzitegien Gobernu-organoei buruzko 

1/2000 Erregelamendua onartzen duen Botere Judizialaren Kontseilu 

Nagusiaren Osoko Bilkuraren 2000ko uztailaren 26ko akordioaren 84. eta 86. 

artikuluetan xedatutakoaren testuinguruan; eta hari bi arrazoik ematen diote 

garrantzi berezia, erakunde honen aburuz:  

 

 Batetik, erreferentzia gaurkotu eta ondo informatua da, zeinak erakusten 

baitu, beharrizanak ebaluatzeko eta dagozkion obrak kontratatzeko 

hartutako ekimenak gorabehera, obrak egin gabe jarraitzen dutela, nahiz 

eta denbora luzea igaro den agintari eskudunei arazoaren berri eman 

zitzaienetik hura konpon zezaten. 

 Bestetik, erakusten du zer ondorio larri ari den eragiten ekimen horiek 

praktikan ez gauzatzea, bai herritarrei eskainitako zerbitzuari dagokionez, 

bai langileen lan-baldintzei dagokienez. Hori guztia, langileen laneko 

segurtasun eta osasuna hobetzera bultzatzeko neurriak aplikatzeari buruzko 

89/391/CEE Zuzentarauak xedatzen duenaren testuinguruan. 

 

3. Eskertzekoa da saila gardentasunaz aritzea erakunde honekin elkarlanean 

espediente honetan zehar, baita onartzea Durangoko epaitegietako eraikinak 

aire-girotzearen alorrean dituen gabeziak, eta arazoa konpontzeko denboran 

zehar egin dituen gestioen berri ematea ere.  

 

Erakunde honek ondo daki zein izapide konplexu egin behar diren kontratazio 

publikorako. Hala ere, kontuan izanda zenbat denbora pasatu den egoera 

salatu zenetik, espero litekeen halako zailtasunak gaindituta egotea. 

Administrazioak, ordea, zailtasun horiek aipatzen ditu esku artean dugun 

arazoari agintariek heltzea erabaki zutenetik zenbat denbora igaro den 

azaltzeko ez ezik, hura konpondu arte langile eta erabiltzaileek itxaron beharko 

luketen denbora azaltzeko ere bai.  

 

Arartekoa ez dator bat azalpen horrekin; izan ere, oraingo egoera ulergarria 

izan baliteke ere, sailak berak eskainitako informazioaren arabera, ezin da 

zuzenbidean justifikatu. Ildo horretan, hirugarren aurrekarian jasotako 

datuetatik ondorioztatzen da denbora horren parte bat baino ez dela, berez, 

egin beharreko obrak aztertzeak, onartzeak, aurrekontuko diru-izendapena 

egiteak eta adjudikatzeak dakartzan prozeduren beharren ondoriozkoa. Aitzitik, 

denbora gehiena beste faktore batzuen ondorioa da: hala nola, arduradun 

politikoen aldaketa edo kontratazio-pertsonalean bete gabe egondako bajak. 

Administrazioak berak adierazi du zenbait alditan ere, espedienteak ez zuela 

aurrera egin, besterik gabe; hala gertatu zen 2014ko otsailaren eta azaroaren 

bitartean, eta 2016ko maiatzaren eta urriaren bitartean. 
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4. Bagaude, azken batean, arrazoizkoa den baino luzamendu handiago baten 

aurrean, administrazioaren barneko arazoen ondorioa baita; Administrazioak 

konpondu behar ditu, eta horiek duten eragina albait txikiena izan, 

herritarrentzako zerbitzuaren kalitateari dagokionez zein zerbitzua ematen 

duten langileen lan-baldintzei dagokienez. Hala ondorioztatzen da 

administrazioaren jarduna arautzen duten printzipioetatik, zeinak jasota 

baitaude Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 

Legearen 3.1. artikuluan; bereziki, honako puntu hauei buruzkoetatik: 

herritarrei zerbitzu eraginkorra ematea, administrazio-prozeduren eta 

kudeaketako jarduera materialen arrazionalizazioa eta bizkortasuna, helburuen 

araberako plangintza eta zuzendaritza, eta politika publikoen kudeaketaren 

kontrola nahiz politika horien emaitzen ebaluazioa, eta finkatutako helburuak 

efikaziaz betetzea.  

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

—erakunde hau sortu eta arautzekoak— 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

GOMENDIOA 

 

Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Justizia Sailari gomendatzen zaio ahalik eta arinen har 

ditzala Durangoko epaitegietako eraikinean aire-girotua instalatzeko behar diren 

neurriak, eta horrela berma dadila edozein urtarotan tenperatura egokia egongo 

dela, bai hango zerbitzuak erabiltzen dituzten herritarrentzat, bai horiek ematen 

dituzten langileentzat.  

  


