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2021eko urriaren 1ean, Euskadik bere gain hartu zuen, Autonomia 
Estatutuaren 10.14  eta 12.1 artikuluak. 

Hala ere, eskualdaketaren eraginkortasuna baino lehen, urrats esanguratsu 
batzuk eman ziren:

•	 Eusko Legebiltzarrean Euskadin espetxe-eredua ezartzeko 
oinarriak1 dokumentua prestatu eta aurkeztu zen, jarraitu 
beharreko ibilbide estrategikoaren orria zehazten duena.

•	 Entzute aktiboko prozesu bat hasi zen zigor penalean eta 
Espetxeetako Administrazioan zuzenean edo zeharka parte 
hartzen duten erakunde, elkarte eta pertsonekin.

•	 Erakundeen arteko eta alde biko bilerak egin ziren tartean ziren 
administrazioekin.

•	 Transferitzen ziren langileentzako harrera-plana egin zen.

1  https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/administracion_penitenciaria/es_def/adjuntos/mode-
lo_penitenciario_euskadi_2021.pdf
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•	 Jardunaldi teknikoak egin ziren Euskadiko espetxeen eguneroko 
lanean diharduten hirugarren sektoreko elkarteekin.

•	 Ereduaren oinarriak epaileei, fiskaltzari, biktimen elkarteei eta abarri 
aurkeztu zitzaizkien.

Traspasoaren arkitektura itxuraz sinplea zen. Ez zen beharrezkoa 
konpetentziaren irismenari buruzko interpretazio-araudirik sartzea, eta ez 
zen beharrezkoa administrazioen arteko koordinazioari eta lankidetzari 
dagokionez berritzea, Kataluniako eskualdatzearen aurrekaria baitzegoen. 

Itxuraz sinpletasun horrek konplexutasun handia ezkutatzen zuen praktikan. 
Espetxe batek ostatu-, segurtasun-, elikadura-, osasun-, kultura-, gizarte-, 
jolas-, hezkuntza-zerbitzuak eta abar eskaintzen ditu, hau da, presoen 
bizi-behar guztiak, eguneko 24 orduetan eta urteko 365 egunetan. Eta hori 
guztia azpiegitura fisiko eta teknologikoen agertoki konplexuan egin da.

Horregatik, zerbitzu horiei jarraipena ematea izan zen eskualda- 
tzearen lehentasun nagusia.

Horretarako, euskal administrazioak honakoak izan zituen:

•	 Estatuak bere gain hartutako harreman juridikoetan subrogatzea, 
eta zerbitzuak eta hornidurak emateko harreman juridiko berriak 
ezartzea.

•	 Espetxeetan erabiltzen ziren aplikazio eta sistema informatikoak 
eta komunikaziokoak erabiltzen jarraitzea, harik eta euskal 
administrazioak bere baliabideekin alternatiboak izan arte.

•	 Espetxeetan erabiltzen ziren sistema eta aplikazio informatikoetako 
batzuk erabiltzen jarraitzea, bitarteko propioak izan arte.

•	 Espetxeen kudeaketa eta funtzionamendua euskal administrazioan 
bertan txertatzea.

•	 Transferitutako langileen integrazioa erraztea, sindikatuetako 
ordezkariekin behin-behineko akordioen bidez, aurreko lan 
baldintzak mantentzeari buruz.

Baina hori ez zen nahikoa zerbitzuaren jarraipena bermatzeko. 
Espetxeetako zuzendaritza-egitura nagusia sortu behar izan 



5

da, transferitutako zerbitzuak eta langileak Euskadiko administrazio 
periferikoari bakarrik zegozkiolako. Eta sailaren egitura organikoari 
buruzko dekretua aldatu behar izan da, transferentziara egokitzeko.

Egitura horretan agerian geratu da espetxe-legeriaren betearazpena eta 
espetxeetako zuzendaritza Justizia arloan txertatzeko erabaki politikoa, 
Autonomia Erkidego honek nahi duen batearazpen penalaren ereduarekin 
bat etorriz.

Estatuko Lan Penitentziarioa eta Enplegurako Prestakuntza erakundeak 
eskaintzen zituen zerbitzuak bere gain hartzeko, Aukerak2 sortu behar 
izan da, Gizarteratzeko Euskal Agentzia, irailaren 30eko 3/2021 
Legearen bidez.

Aukerak legearen sorrera eta abian jartzea oso denbora laburrean egin da, 
eta hori arrakastatzat har dezakegu. 

Eskualdaketaren ondorioz, ahalegin handia egin da transferitutako 
zerbitzuak integratzen eta egokitzen espetxe-administrazio baten 
eskakizunetara, Euskadirentzat nahi dugun ereduarekin bat.

Eskumena jaso eta urtebetera, balantzea positiboa da, ez 
baita irismen-arazorik izan, teknologikoek izan ezik, Estatuko 
Administraziotik EAEra egindako migrazio informatikoagatik.

Legeak eta joera kriminogenoak baldintzatzen dute euskal espetxe-
ereduaren garapen osoa, baita azpiegiturei eta espetxeetako langileei 
dagokienez jasotako aukerak ere.

2  3/2021 LEGEA, irailaren 30ekoa, Aukerak Gizarteratzeko Euskal Agentzia sortzekoa. 
2021/0596 

238/2021 DEKRETUA, azaroaren 16koa, Aukerak, Gizarteratzeko Euskal Agentzia zuzenbide 
pribatuko erakunde publikoaren 2021erako aurrekontuak onartzen dituena. 2021/05936 

AGINDUA, 2021eko azaroaren 17koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua-
rena, Aukerak Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoaren (Gizarteratzeko Euskal Agentzia) 
jardueren hasiera zehazten duena.  2021/05939 

AGINDUA, 2021eko azaroaren 26koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Aukerak 
Gizarteratzeko Euskal Agentziako zuzendariari zenbait eskumen eskuordetzen dizkiona.  2021/06289
5/2022 DEKRETUA, urtarrilaren 11koa, Aukerak, Birgizarteratzeko Euskal Agentziaren Estatutuak onartzen 
dituena eta Espetxeetako Lana eta Enplegurako Prestakuntza zuzenbide publikoko estatuko erakundean 
zerbitzuak ematen zituzten langile transferituak atxikitzen dituena.  2022/00331
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Eskualdaketarekin, oinordetzan hartutako espetxe-azpiegituren egoera 
aztertu zen; horietako batzuk oso zaharrak eta lurralde historiko bakoitzeko 
biztanleriari dimentsionatu gabeak dira.

Gizarteratzeko zentrorik gabe, eta hori eragozpen bat da ingurune irekia 
bultzatu nahi duen eredu batentzat. Ez dago baliabiderik erregimen itxiko 
sail edo modulorik izateko, ez eta amen unitaterik ere, etab. 

Eta Zaballako plantillaren egiturazko ezaugarriak gutxietsita, horrek eragotzi 
egiten du modulu guztiak Langraizko espetxe zaharreko plantilla berarekin 
egoki irekitzea.

Eskualdatzean, Gipuzkoako Zubietako espetxe berria entregatzeko 
konpromisoa hartu da, Martutene ordezkatuko duena. Eraikitzen ari den 
zentro bat da, 2024an jar daitekeena martxan eta presoak hartzeko 
gaitasuna handituko duena, gizarteratzeko zentro bat izateaz gain. 

Zubieta ireki arte eta plantillaren neurriak aldatu eta bete arte, arazoak 
izango dira oraindik ere, plaza kopurua ez baita nahikoa barne pertsonen 
eskariari erantzuteko eta haien tratamendua kudeatzeko.
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Hori dela eta, espetxe-azpiegituren plan bat prestatzen ari gara. Plan 
hori egungo egoeraren eta halako erabileretarako espazio berriak izateko 
zailtasunetik abiatzen da. 3

Gaur egun, dagoeneko idatzi, sinatu eta argitaratu dira planari dagozkion 
memoria eta agiriak, euskal espetxe-ereduak zehaztutako premia 
estrategikoei aurre egiteko hartu beharreko konponbideak zehaztuko 
dituztenak.

Hala ere, traspasoan jasotako azpiegiturak egoera txarrean daudenez, 
ezin izan da plan hori ezarri arte itxaron espetxeetan proiektu eta obra 
desberdinak hasteko.

Hilabete hauetan egindako ekintza nagusien artean hauek nabarmentzen 
dira:

	⎯ Langraiz Okako espetxe zaharra

• Goi tentsioko instalazioa ikuskatzea.
• Segurtasun, instalazio elektriko eta sare ekipoen esleipena.

	⎯ Arabako espetxea

• Instalazio termikoak, goi-tentsiokoak eta suteen aurkako 
babesekoak erregularizatzeko prozesuen hasiera.

• Atetzarrak monotorizatzeko proiektuak idaztea produkzio-
tailerretan eta sukaldaritzan. 

• Bizi lerroak berrikustea.
• Saneamendu sarea egokitzeko proiektuaren hasiera.
• Garbitegiko instalazioak egokitzeko kontratazioa

	⎯ Bizkaiko espetxea

• Espetxeko hezetasunen jatorria aztertzea.
• Iragazgaizteen aurrekontuak eskatu dituzte.

3  Euskal Autonomia Erkidegoko Espetxeetako azpiegituren plan estrategiko bat egitea - Eusko Jaurlaritza 
(euskadi.eus)
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• Bizi lerroak berrikustea.
• Balio anitzeko gela egokitzeko esleipena.
• Barneko dutxak jartzeko memoria eta pleguak idatzi eta 

sinatzea.
• Vis espazioen eta estalkiaren egokitzapena kontratatzea.
• Kirol pista egokitzeko memoria eta agiriak prestatu eta 

sinatzea.
• Aire girotua jartzea Erizaintzan, Tailerretan eta Ertzaintzan.
• Telebista-zirkuitu itxiaren segurtasuna hobetzeko 

kontratazioa eta zaintza-kamara berriak jartzea.
• Ikuztegiko gas egokitzapena kontratatzea.
• Instalazio termikoak eta gas instalazioak legeztatzeko 

kontratazioa.

	⎯ Gipuzkoako espetxea

• Unitate balioaniztun bat kontratatu eta gauzatzea, Amen 
Unitate gisa aritzeko.

• Pilotalekuko estalkia konpontzea.
• Tailerren estaldura kontratatzea.

Horrekin batera, Euskadiko Espetxeen Kudeaketari buruzko Informazio 
Sistemen Plan Zuzentzailea prestatzen ari dira. Plan hori lizitatu eta esleitu 
da, eta batzorde betearazleak eta zuzendariak lehenengo bilerak egin 
dituzte.

Emate-konpromisoaren data 2022ko abendua da. Hortik aurrera, lehiaketa 
publiko batzuk deitu beharko dira euskal administrazioaren espetxe-
kudeaketako sistema eraikitzeko. Prozesu hori luzea izango da.

Dena dela, plan zuzentzailerik ez dagoen bitartean, Barne Ministerioko 
sistemak erabiliz espetxe-jarduera kudeatzen jarraitu beharko da. Bide 
horretan, dagoeneko lanean ari gara Eusko Jaurlaritzaren Informatika 
Elkartearen eta Gobernantza Publikoaren eta Autogobernuaren saileko 
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Zuzendaritzaren 
laguntzarekin.
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Hala, ahotsaren IP sarea ezarri da Arabako espetxean, eta Bizkaian eta 
Gipuzkoan 2023ko laugarren hiruhilekorako aurreikusten dira.

Hiru espetxeetan ere datu-sare bat ezarri da. Horri esker, laster 
deskonektatu ahal izango da Barne Ministerioaren sarea, eta SARA 
saretik (Administrazioentzako Aplikazio eta Sare Sistemak) kudeaketa-
aplikazioetarako sarbidea erraztuko da.

Oinarrizko komunikazio- eta zerbitzu-azpiegituren multzo bat da, eta 
Espainiako Estatuko administrazio publikoen sareak eta Europako 
erakundeak lotzen ditu, informazio-trukea eta zerbitzuetarako sarbidea 
erraztuz.

Bestalde, hainbat lan-bilera egin dira Generalitatearekin, espetxeak 
kudeatzeko sistemaren gunekoa ez izateagatik aurreratu behar diren 
aplikazio batzuk diseinatzen hasteko.

Horrela, egungo identifikazio sistema daktilarra instalatu da SARA 
plataforman, eta aldi berean beste bat kudeatzeko aztertu da. Gainera, 
espetxeetako biltegiak kudeatzeko sistema kontratatzeko fasean dago, 
eta Aukerak lizitazioan.

Tratamendu Jardueren Erregistroa ere gauzatzen ari da, eta espetxeetako 
langileen fitxaketa sistema instalatzen ari da.
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Transferitutako espetxeetako langileak normaltasun osoz integratu 
dira, eta ez da gertatu zenbait ahotsek iragartzen zutena, lekualdatze-
eskumena ebatzi den arren. Une honetan, funtzionarioen eta lan-
kontratudunen 675 plaza sartu dira Euskadiko Administrazio 
Orokorrean. 

Hainbat akordio egin dira sindikatuetako ordezkariekin, lan-baldintzen 
jarraitutasun iragankorrari buruz, eskumena hartzearen ondorioz sartutako 
langileen integrazioari buruz, edo lan-poltsen eraketari eta zerbitzu-
eginkizunen prozedurei buruz.4

Langileen behin betiko integrazioak euskal espetxeetako kidegoak eta 
eskalak legez sortzea eta lanpostuen zerrenda berria onartzea ekarriko du. 

Egun, enplegu publikoaren lege-proiektua izapidetzen ari da, eta aukera 
bat izan liteke dagozkion kidegoak eta eskalak sortzeko. 

4  EBAZPENA 74/2021, abenduaren 21ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko 
Harremanetarako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko ma-
hai sektorialaren aurreakordioa onartzen duen akordioa argitaratzea xedatzen duena. Langileei 
aplikatu beharreko lan-baldintza iragankor eta bereziei dagokie.. 2022/00044
ERABAKIA, 2022ko uztailaren 12koa, Gobernu Kontseiluarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorreko mahai sektorialaren akordioa onartzen duena, Euskal Autonomia Erkidegoko espetxe-administra-
zioan lan egiten duten langile publikoen alderdi espezifikoak arautzen dituena.2022/03336
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Espetxe-funtzionario berriak hautatzeko lan-eskaintza publikoak 
argitaratzeko, bi baldintza hauek bete behar dira: espetxeak sortu izana 
eta lanpostuen zerrendak onartu izana.

Hori dela eta, neurriak hartu behar izan dira zerbitzu-eginkizunetan 
edo lan-poltsen bidez bete ahal izateko aldi berean gerta daitezkeen 
lanpostuak, batez ere erretiroengatik.

Helburua da plantilla presoen eta egin beharreko lanen araberakoa izatea; 
haien lanari balio soziala ematea; eta zaintza-langileen tratamentu-rola 
sustatzea. 

Hala ere, komenigarria litzateke egindako ekintza batzuk berrikustea, 
administrazio batetik bestera pasatzea errazteko:

1. Langileen arloko presoen zerbitzuaren azterketa konparatiboa, 
plantillak Euskadiko Administrazio Orokorrean behar bezala 
integratzeko proposamenak egiteko.

2. 2021eko ekainetik irailera bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorreko Harrera Plana egin zen. Plan horretan, 
haren egitura azaldu zen, eta bilerak egin ziren espetxeetako 
langileekin, honako hauek azaltzeko:

• Euskal administrazioaren egitura
• Espetxeen transferentzia eta inplikatutako instituzio eta 

pertsonen gaineko ondorioak
• Negoziazio kolektiboan garatu beharreko ibilbidea
• Antolamendu-egitura
• Egoera pertsonalei buruzko zalantzak argitzea…

3. Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politika Sailaren egitura 
organikoa eta funtzionala ezarri da, 2022ko martxoaren 29ko 
40/2022 Dekretuaren bidez.

Atal honen hasieran esan bezala, lan-baldintzei buruzko negoziazioa 
egin da hiru espetxeetan ordezkaritza duten sindikatuekin, eta 
horien plantillak EAEko Administrazio Orokorreko langileen taldean sartu 
dira.
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2021eko irailean sortu zen Administrazio Orokorreko Mahai 
Sektorialaren Mahai Delegatua, espetxeetan lan egiten duen 
kolektiboaren berariazko baldintzen negoziazioa errazteko. 
Aipatutako mahai horretan lan baldintza hauek adostu dira:  

	⎯ 2021eko iraila: Mahai Delegatuaren aurreakordioa sinatu da, 
Euskal Administrazio Espetxean lan egiten duten langile publikoei 
aplika dakizkiekeen lan-baldintza iragankor eta salbuespenezkoen 
inguruan. UGTrekin sinatu den lehen akordioa da. Transferentziaren 
hasieran sinatu da, antolakuntza- eta funtzionamendu-egiturak 
espetxe-zerbitzuaren berezitasunetara eta lan-baldintza berezietara 
egokitzeko aldi iragankor bati ekiteko.

	⎯ 2022ko otsaila: negoziazio-mahaiaren bigarren aurreakordioa 
sinatu da, Euskal Administrazio Espetxean lan egiten duten langile 
publikoen berariazko alderdiak arautzen dituena. Bigarren akordio 
hau UGT-ACAIP-ek sinatu du. Helburua da espetxeen beharrei 
erantzuteko aukera ematen duten kudeaketa tresnak izatea. Hona 
hemen alderdiak:

• Lanpostuak zerbitzu eginkizunetan betetzeko prozedura 
arautzea.

• Izendapen libreko lanpostuak utzi ondoren behin-
behineko atxikipena arautzea.

• Espetxe-administrazioko berariazko langileen 
organoetan eskumenak eskuordetzeko proposamena.

• Deialdia, Espetxe Administrazioari atxikitako lanpostuak 
aldi baterako betetzeko pertsonen zerrenda bat 
hautatzeko.

	⎯ 2022ko martxoa: Mahai Delegatuaren aurreakordioa, Euskal 
Administrazio Espetxean lekualdatze lehiaketa bidez lanpostua 
lortu duten funtzionarioei aplikatu beharreko lan baldintzei 
buruzkoa.

Bestalde, Euskal Espetxe Administrazioaren egiturari eta haren 
kidego eta eskalei dagokienez, Funtzio Publikoarekin egitura-eredu 
espezifiko bat adostu da, presoekin egindako lana bereziki berezia delako 
eta beste funtzionarioen kidegoetatik oso desberdina delako.
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Kidego eta Eskalen Legearen aldaketa Euskal Enplegu Publikoaren 
Legean (gaur egun Legebiltzarrean tramitatzen ari dena) edo 2023 
Aurrekontuen Legean egingo da.

Une honetan, lantalde bat lanpostuen zerrenda egiten ari da, espetxeetako 
lanpostu guztiak aztertuz, gaur egungo eta etorkizuneko beharrak 
ebaluatzeari begira.

Izapidetzea konplexua da (harremanak eta mendekotasuna, lanpostuak 
betetzeko sistemak, espetxe-zerbitzuak, lanpostuen eginkizunak eta 
zereginak, lanpostuen monografiak egitea, lanpostuen balorazioa, 
alegazio-fasea…), eta 2022 eta 2023 urteetan garatuko da.

Trantsizio-aldi honetan, talde bat arduratu da programa bakoitzeko 
bitarteko pertsonez osatutako kudeaketaz, eta horiek ahaleginak egin 
dituzte ingurunera egokitzeko eta erantzunak emateko baimenei, lizentziei, 
erretoroei, negoziazioei, gorabeherei eta langileak kudeatzeko aplikazio 
informatikoei dagokionez. 

Bitartean, espetxeetako langileen beharrei erantzun egokia emateko, 
beharrezkoa izan da Espetxe Administraziorako lan-poltsak eratzea. Neurri 
hori justifikatuta dago egitura korporatiboa onetsi, lanpostuen zerrenda 
onetsi eta etorkizunean lan eskaintza publiko bat diseinatu arte hasitako 
aldi iragankorrean.

Prozesu hori dagoeneko hasi da, HAEEk abuztuaren amaieran espetxeetako 
laguntzaile lanpostua betetzeko deialdia egin zuenean.
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Espetxe-kudeaketak urrats sendoak eman ditu Euskadirako espetxe-
eredua edo zigor-betearazpeneko eredua ezartzeko.

Askotan errepikatu den bezala, eraginkortasuna handitu nahi da 
gizarteratzeko prozesuan, hauen konpromiso pertsonaletik abiatuta: haien 
duintasuna errespetatzea, ikuspegi errestauratiboa aintzat hartzea, politika 
publikoen integrazioa eta integrazio komunitarioaren ikuspegia.

Horretarako, garrantzitsua da gizarteratzea sustatzea komunitatean, eta 
espetxearen erabilera murriztea. Askatasunaz gabetzeko zigorren eta neurri 
alternatiboen hautaketa sustatzearekin lotuta dago, baita askatasunaz 
gabetzeko erdi-askatasuneko erregimenetan betetzea ere. 

Frogatuta dago erdi-askatasuneko erregimenek gizarteratzeko aukera 
errazten dituztela. 

Eskumena onartu zenetik igarotako hilabeteetan egindakoaren balantzea 
eginez, ekintza hauek azpimarra ditzakegu:

	⎯ Espetxeetan zeuden jarraibide eta zirkular asko berrikusi eta 
sistematizatu ziren, Espetxe Ereduaren Oinarriak kontuan 
hartuta. Aurretik zeuden barne-arauak, jarraibide berriek 
eragiten ez dietenak, osagarri gisa aplikatu ziren. 
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	⎯ Aurretik egindako programei jarraipena eman zaie, eta 
horietako batzuk gure funtzionarioek aktiboki parte hartuz prestatu 
dira.

	⎯ Hilabete hauetan, sareko lan-mekanismoak ezarri dira espetxeetako 
zuzendaritza-taldearekin (zuzendaritza eta zuzendariordetza) 
eta Lakuako zuzendaritza-zentroko arduradunekin. Horri esker, 
pixkanaka, irizpideak eta praktika onak homogeneizatzen joan 
dira, eta arduradun teknikoek espetxe-ereduan parte har dezaten 
eta eredu horrekin lotura izan dezaten sustatu da.

Eman diren azken jarraibide eta zirkularren artean, hauek nabarmentzen 
dira:

	⎯ Justizia Zuzendaritzaren ebazpena, 2022ko martxoaren 17koa, 
Espetxeetako Administrazioaren eta Biktimari Laguntzeko 
Zerbitzuaren arteko komunikazio protokoloa onesten duena, 
ospitaleratze eta espetxetik ateratzearen arloan.

	⎯ Justizia Zuzendaritzaren informazio zirkularra, 2022ko maiatzaren 
9koa, bizikidetza komunikazioetara joan daitezkeen seme-
alaben interpretazioari buruzkoa. Zirkular horretan 13 
urtetik beherako seme-alabekin bizikidetzako komunikazioak 
egin daitezkeela ondorioztatu da. Baita adin horretatik gorako 
adinekoekin ere, familia adingabeko zenbait seme-alabek osatzen 
dutenean, familiaren elkarbizitza-lotura ez hausteko.

	⎯ Justizia Zuzendaritzaren 2022ko abuztuaren 4ko zerbitzu-agindua, 
13 urtetik beherako seme-alabekiko ahozko komunikazioak, 
ahal den neurrian, familiako bizikidetzako bisitetarako diren 
bulegoetan egitea gomendatzen duena, ez mintzalekuetan.

	⎯ Justizia Zuzendaritzaren Instrukzioa, 2022ko abuztuaren 4koa, 
informazioaren eta komunikazioaren teknologia eskuratzeari 
eta barneko pertsonen komunikazioei buruzko espetxe-
erregelamenduaren erreformara egokitzeari buruzkoa.

	⎯ Justizia Zuzendaritzaren Zirkularra, 2022ko ekainaren 10ekoa, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Zuzendaritza Zentrorako eta 
espetxeetarako bisita eta gonbidapen instituzionalen aurrean 
jarduteko prozedurari buruzkoa.
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Halaber, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politika Sailaren egiturari 
buruzko dekretua aldatu da, transferentzia berrira egokitzeko. 5

Eta espetxeetako zuzendaritzen esku utzi ziren eskumenak, 
kudeaketa jakin batzuk eraginkorrago egiteko. 6.

Eskuordetu den eginkizunetako bat da espetxean dauden, baldintzapeko 
liberatuta dauden eta bien senitartekoak diren presoei laguntzak ematea, 
eta irteera programatuak eta terapeutikoak, besteak beste, espetxean 
dauden presoentzat. 

Horri dagokionez, Ekonomia eta Ogasun Sailaren 2022ko uztailaren 4ko 
Agindu baten arabera, laguntza horiek funts aurreratuen sistemaren bidez 
kudeatuko dira, eta horrek kudeaketa asko erraztuko du. 7

Politika publikoak espetxeetan txertatzeko printzipioari dagokiona 
indartu da.

Espetxeetako segurtasunaren arloan lantalde bat eta lotura 
operatiboak sortu dira Segurtasun Sailarekin (kanpoko segurtasuna, 
gorabeherak, komunikazioa, lekualdaketak, etab.).

5  40/2022 DEKRETUA, martxoaren 29koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politika Saila-
ren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen Dekretua bigarren aldiz aldatzen due-
na. 2022/01716

6  EBAZPENA, 2021eko irailaren 22koa, Justizia zuzendariarena, espetxeetako zuzendarien 
esku uzten duena Estatuko espetxe-arloko legeria betearazteko arloko gai jakin batzuei buruzko 
eskumenak erabiltzea. 2021/04995
AGINDUA, 2022ko martxoaren 11koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua-
rena, espetxeetako zuzendarien esku uzten duena barruko, baldintzapeko pertsona askatuent-
zako eta haien familientzako laguntzak emateari buruzko eskumenak erabiltzea.2022/01356
EBAZPENA, 2021eko irailaren 16koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politika Saileko Zerbitzu 
zuzendariarena, Justizia Administrazioko zuzendariaren, Justizia Digitalaren eta Azpiegituren 
zuzendariaren eta espetxeetako zuzendarien esku uzten duena espetxeei buruzko gaietako 
legeria betearazteko arloko gai jakin batzuen gaineko eskumenak erabiltzea. 2021/04992

EBAZPENA, 2022ko ekainaren 9koa, Justizia Administrazioko zuzendariarena, euskal espe-
txeetako zuzendarien esku uzten duena zenbait gairen gaineko eskumenak erabiltzea euskal 
presondegi-zerbitzuetako enplegatu publikoen kudeaketa-arloan. 2022/02989

7  AGINDUA, 2022ko uztailaren 4koa, Ekonomia eta Ogasun sailburuarena, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aurreratutako funtsen 
araubideari buruzkoa. 2022/03282
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Osasun Sailarekin bilerak egin dira, bere eskumeneko espetxe-
osasuna espetxe-administrazioari buruzko gainerako gaiekin 
koordinatzeko.

Hezkuntza Sailarekin modu aktiboan lan egiten da, eta hark asmo 
handiko estrategia prestatu du espetxeko hezkuntza eta prestakuntzaren 
inguruan.

Lan handia egin da gizarte zerbitzuen ardura duten foru 
administrazioekin. Euskadin, presoek hirugarren sektorearen laguntza 
jasotzen zuten, foru-aldundien finantziazioari esker. Finantzazio hori 
gizarte- eta inklusio-zerbitzuen bidez bideratzen zen. Baina horrek esan 
nahi zuen, baliabide horietara iristeko, askatasunaz gabetutako pertsonak 
bazterketaren balorazioa pasatu behar zuela, eta horrek, batzuetan, erdi-
askatasunerako sarbide eraginkorra atzeratzen zuela. Oztopo horrekin 
amaitzeko, erdi-askatasunean dauden eta espetxeek zuzenean bideratzen 
dituzten egoitza-baliabideak edo eguneko zentroak egotea erabaki da.

Erlijio-laguntzarako akordioak egin dira (katolikoarekin, 
islamiarrarekin), eta, laster, hitzarmena sinatuko da eliza ebanjelikoen 
federazioarekin.

Euskal Espetxe Administrazioaren eta hiru Abokatutza Elkargoen arteko 
harremana instituzionalizatu da. Espetxeratuen legezko laguntzaren 
txandari, espetxe-zuzenbideko prestakuntzari eta abokatuen eta barneko 
pertsonen arteko komunikazio telematikoari dagokienez, haien lana indartu 
nahi da. Espetxe-ereduari buruzko prestakuntza-saioak egin dira 
Arabako eta Bizkaiko Abokatutza Elkargoetan, eta laster Gipuzkoan egitea 
espero da.

EUDELekin hitzarmen bat sinatu da komunitatearen aldeko lanak 
sustatzeko8, eta udal asko ari dira horri atxikitzen. 9.

Espetxeetan diharduen hirugarren sektorearekin lankidetza estua 
dago.

8  https://www.eudel.eus/es/file/documentos_ficheros/UDALEN%20HITZARMENA.docx

9  1. Agurain 2. Amezketa 3. Amurrio 4. Andoain 5. Asparrena 6. Berantevilla 7. Biasteri 8. Busturia 9. Eltziego 
10. Errenteria 11. Errezil 12. Hernialde 13. Idiazabal 14. Iruña De Oka 15. Iurreta 16. La Puebla de La Barca 
17. Larrabetzu 18. Murueta 19. Peñacerrada 20. Segura 21. Soraluze 22. Turtzioz  23. Zalduendo 24. Zumaia
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Espetxe-administrazioaren eta hirugarren sektore horren arteko 
bilerak aldizkakotu dira, eta lankidetzak hainbat prestakuntza- eta 
informazio-ekintza gainditzen ditu. 2022ko aurrekontuetan, lehendik ere 
bazeuden zenbait esku-hartze sustatzeko partidak.

Horien artean, nabarmentzekoa da espetxeko hirugarren mailako 
presoak edo espetxe-baimena hartzeko etxeen sarea. Lehenago, 
hirugarren sektoreko erakundeek harrera-baliabideak zituzten, eta, foru-
aldundiek finantzatutako gizarte-bazterketako sisteman sartzen zirenez, 
baliabide horiek eskuratzea espetxekoekin zerikusirik ez zuten faktoreen 
mende zegoen. Gaur egun, hirugarren sektoreko baliabide horietara 
zuzenean bideratzen dira tratamendu-batzordeak, eta, beraz, espetxe-
administrazioa bizkortu egiten da, eta barneko pertsonak ere bai.

2022an, presoen seme-alabentzako arreta psikosozialeko zerbitzu 
bat jarri da martxan, Berriztu hezkuntza-elkartearen bidez.

Bestalde, zigortuak gizarteratzeko eta laneratzeko programak diruz 
laguntzen zituen urteko euskal administrazioak, baina eskumena zuenez, 
kanpoko jarduerak bakarrik laguntzen ziren. 2021ean, diru-laguntzen 
programak aldaketa txiki batzuk izan zituen. Hala ere, aldaketa horiek ez 
zuten eraginik izan guztizkako zenbatekoan (500.000 euro). Euskadiko 
2022rako aurrekontuek askoz ere partida handiagoa aurreikusten dituzte: 
6.200.000 euro. 

Euskal Autonomia Erkidegoko espetxe-administrazioa Zaballako 
presoen garraio publikoko zerbitzua kudeatzera hasi da maiatzean, 
lehen Arabako Foru Aldundiak ematen zuena.

2022-2025 Justizia Errestauratiboaren estrategia egin da. Estrategia 
horrek, zigor-batearazpenaren eremuari dagokionez, puntu bereizgarri 
bat markatzen du beste espetxe- eta zigor-eredu batzuekin alderatuta; 
izan ere, presoak soilik hartzen ditu ardatz. 2022ko maiatzean Workshop 
International: Justizia Errestauratiboa espetxeetan izeneko tailerra egin 
zen, nazioartean ospe handia duten profesionalek parte hartuta.

Espetxeak eta biktimari laguntzeko zerbitzua koordinatzeko 
protokoloa prestatu eta abian jarri da.

Espetxe-administrazioak lankidetza-topaketak egin ditu 
espetxe-zaintzako eta fiskaltzako epaitegiekin, Estatuko 
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Espetxeetako Idazkaritza Nagusiarekin eta Kataluniako espetxe-
administrazioarekin.

Estatuko espetxeekiko lankidetza-harremana arina eta etengabea 
da erregimen- edo tratamentu-arrazoiengatik egiten diren 
lekualdatzeen arloan koordinatzeko orduan.

Espetxe-administrazioa Europako edo nazioarteko erakundeetan sartu 
da, espetxe-administrazioak edo sektoreko profesionalak biltzen dituzten 
erakundeetan, hala nola EUROPRIS eta Confederation of European 
Probation erakundeetan. Halaber, Madeiran eta Sevillan egindako 
Europako Kontseiluaren Council for Penological Co-operation 
(PC-CP) konferentzietan parte hartu du Estatuko ordezkaritzaren 
barruan.

Gizartean presoak gainerakoak bezalako herritarrak direla ulertzea saiatu da, 
eta datu enpirikoak erakutsi nahi izan dira birgizarteratzea dela segurtasunez 
bizitzeko modurik eraginkorrena. Adibidez, ETBren erreportajeetan 
espetxeko bizitzari buruz edo justizia errestauratiboari buruz 
lankidetzan arituz.

Era berean, ETBrekin akordio batera iritsi gara, espetxeetan 
ekoizpen propioko programen paketeak zabaltzeko. 

Nabarmendu behar da Aukerak elkarteak eta La Caixa fundazioak 
sinatutako hitzarmena, 2023ko abenduaren 31 arte indarrean egongo 
dena. Horren bidez, La Caixa Fundazioak 180.000 euro erabiliko ditu 
Euskadiko Incorpora programarako, askatasunik ez duten pertsonen 
gizarteratzea eta laneratzea sustatzeko.

Azkenik, COVID19 pandemiak espetxe-kudeaketan 2021eko urriaren 
1etik aurtengo udaberrira bitartean izandako eragina aipatu behar da.

Espetxeak pandemia osoan zehar egon ziren bereziki babestuta 
kanpoaldearen aurrean, eta horrek hirugarren sektoreak garatutako barne-
jarduera eta programa asko geldiaraztea ekarri zuen; bisita-erregimenaren 
eta berrogeialdien murrizketa gogorrak, esaterako. 

Eskualdaketa egin zenetik igaro den denboran, hainbat zirkular eman 
dira, denboran modulatu behar direnak. Lehenengo zirkularrak, 2021eko 
azaroaren 19koak, hiru espetxeetan irizpidean bateratzea zuen helburu, 
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deseskalatze-testuinguru batean; hala ere, laster aldatu zer, kutsatze-
bolada berri baten aurrean. Justizia Zuzendaritzaren 2022ko apirilaren 
1eko Zirkularrak argitara ematen du Osasun Sailak espetxeetan COVID-
19a kontrolatzeko egindako protokolo berria. 

Egungo egoera epidemikoari esker, bisita-erregimen normalizatuago 
bat berreskuratu ahal izan da, bai eta mugatuta zeuden prestakuntza-, 
hezkuntza- edo aisialdi-jarduerak ere.
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Gizarteratzeko Euskal Elkartea Aukerak izenekoa, Euskadiko espetxeetan 
dauden pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko tresna gisa sortu da, 
gizarteratzeko eta laneratzeko azken helburuarekin.

2021eko irailaren 30ean, 3/2021 Legearen bidez, erakundea sortu 
zen, eta aurtengo azaroaren 23an hasi zen lanean, nahiz eta Estatuko 
Lan Penitentziarioa eta Enplegu Prestakuntza erakunde publikoarekiko 
konpromisoa 2021eko abenduaren 31ra arte luzatu zen.

Urte hasieran, transferitutako zerbitzuak integratzeko eta egokitzeko 
ahalegin handia egiten hasi zen, eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte 
Politika Sailak egindako eskaeren hartzaile eta enplegatzaile izaera hartu 
zuen.

Lehenengo ekintza horien artean, kanpoko enpresekin egindako lankidetza-
hitzarmenak formalizatu ziren, eta, horren ondorioz, euskal espetxeetako 
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ekoizpen-tailerren kudeaketa eta barneko pertsonen enplegurako 
prestakuntza bere gain hartu ziren.

Balantzea positiboa da jarduera-eremu guztietan:

	⎯ Produkzioaren arloan

• Aukerak elkarteak Berdintasun, Justizia eta Gizarte 
Politika Sailaren sei enkargu jaso ditu, espetxeetan hainbat 
zerbitzu emateko, lantegi produktiboaren bidez.

• 331 langile ditu (296 gizon eta 35 emakume)

• Era berean, kanpoko bederatzi enpresarekin lankidetza 
hitzarmenak sinatu ditu. Enpresa horiek 150 pertsona 
enplegatzen dituzte hiru espetxeetako tailerretan (11 
emakume eta 139 gizon). 

• Lehenengo urratsak eman dira ekoizpen- eta zerbitzu-
tailerrak profesionalizatzeko, horien plangintza 
eta antolaketa industrialaren bidez, zerbitzuaren 
produktibitatea eta kalitatea handitzeko eta, era berean, 
langileei lan-esperientzia eskaintzeko, kanpoaldearen 
ahalik eta antzekoena.

• Profesionalizazio hori lortzeko, produkzio- eta 
zerbitzu-tailerretan eskatzen diren lanbide-profilen 
sailkapen egituratua egiten ari da, lan-baldintzak, haiei 
lotutako prestakuntza eta behar duten enpleguarekin 
txandakatutako prestakuntza ezarri ahal izateko. 

• Gainera, jarduera osagarri berriak sortu dira, hala nola 
gizarte eta osasun arloko mendeko jarduera, biltegikoa 
eta garraiokoa.

• Urte honetan,% 40 handitu da zerbitzu-tailerretako 
langileen kopurua, 2021eko langileekin alderatuta.

	⎯ Prestakuntzaren arloan

• Aukerak elkarteak ahalegin handia egin du emango diren 
prestakuntza-ekintzen katalogoa berritzeko. Horretarako, 
Laneko Euskal Zerbitzuak (Lanbide) egindako enkarguaren 
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bidez, Lanbide Heziketako titulu bat eskuratzea dakarten 
hasierako prestakuntzak sartu dira. Halaber, birziklapenaren 
eta ekoizpen-tailerretan lan egiten duten pertsonen 
etengabeko prestakuntzaren arloan ere lan egiten da; 
esate baterako, elikagaien industriako segurtasuna 
eta higienea, askatasunik ez duten pertsonen osasun 
mentalari laguntza, elikadura-alergiak eta -intolerantziak, 
besteak beste.

• Aurten, eduki-programak garatu dira, ekipamendua erosi 
da eta instalazioak egokitu dira 34 espezialitate berri 
emateko Araban, 11 Bizkaian eta 13 Gipuzkoan.

• COVID-19k hartutako neurri soziosanitarioek baldintzatu 
egin dute irakaskuntza-jarduerak egitea. Hala ere, 
murrizketa horiek murriztu ondoren, espetxeek beren 
prestakuntza-programa aktibatu dute, eta 144 pertsonak 
hartu dute parte 10 prestakuntzetan. Halaber, eta urtea 
bukatu baino lehen, beste 15 pertsona prestatzea 
aurreikusi da, 9 prestakuntza ekintzaren bidez.

	⎯ Orientazioaren eta laneratzearen arloan

• Aukerak elkarteak La Caixa Fundazioarekin 
hitzarmena sinatu du Reincorpora programaren bidez. 
Urtean 180.000 euro ditu, askatasunik ez duten pertsonen 
gizarteratzea eta laneratzea sustatzeko.

• Hitzarmen horren bidez, laneratzeko 50 ibilbide sortuko 
dira 2022rako eta beste 50 datorren urterako.

• Aldi berean, norberaren orientazio- eta laneratze-ereduaren 
diseinu funtzionala lantzen ari dira, ibilbide kopuru hori 
handitzeko.
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ASKATASUNIK GABEKO BIZTANLERIA: 1.496 PERTSONA
LANPOSTUAK: 675 PLAZA      BETETAKO PLAZAK: 558 PLAZA

Datuak 2022/09/22an

ARABAKO ESPETXEA

EGOERA PENALA GUZTIRA
Sexua

Emakumeak Gizonak

Barruan daudenak 733 61  672

Hirugarren maila 57 9 48

GUZTIRA 790 70 720

BALDINTZAPEKO ASKATASUNA 51 5 46 

Funtzionarioak eta lanboralak: 275                  Emakumeak: 65 Gizonak: 210              
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BIZKAIKO ESPETXEA

EGOERA PENALA GUZTIRA
Sexua

Emakumeak Gizonak

Barruan daudenak 166 0  166

Hirugarren maila 212 19 193

GUZTIRA 378 19 359

BALDINTZAPEKO ASKATASUNA 136 16 120 

Funtzionarioak eta laboralak: 147             Emakumeak: 24 Gizonak: 123              

GIPUZKOAKO ESPETXEA

EGOERA PENALA GUZTIRA
Sexua

Emakumeak Gizonak

Barruan daudenak 214 17  197

Hirugarren maila 114 12 102

GUZTIRA 328 29 299

BALDINTZAPEKO ASKATASUNA 46 2 44 

Funtzionarioak eta laboralak: 136                     Emakumeak: 29 Gizonak: 107              
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ESPETXEA HIRUGARREN 
GRADUA

BALDINTZAPEKO 
ASKATASUNA

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

GUZTIRA

4

14

10

28

2

4

2

8

ETArekin LOTURA

ESPETXEA EGOERA PENALA GUZTIRA
Sexua

Emakumeak Gizonak

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA
 
GUZTIRA

59 
 
 
28

29

12 
 
 

1

4

47 
 
 

27

25

Prebentiboak 0
Zigorrarekin 59
 
Prebentiboak 0
Zigorrarekin  28
 
Prebentiboak   1
Zigorrarekin 28  

PROGRESIOAK HIRUGARREN GRADURA

2021

2022

GUZTIRA

2021

2022

GUZTIRA

103

354

457

0

25

25

ETArekin Lotura

116 17 99
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ESPETXEEN KUDEAKETA

ESPETXEETAN 2021-2022

GUZTIRA
Sexua

Emakumeak Gizonak

ESPETXE- ZERBITZU NAGUSIAK (Lakua)            45 pertsona 27  18
AUKERAK- Gizarteratzeko Euskal Agentzia             10 pertsona 7 3
ESPETXEETAKO FUNTZIONARIOAK + LABORALAK          558 pertsona 118 440 
GUZTIRA 613 pertsona 152 461 
 

%BETEAKPLAZAK
Sexua

Emakumeak Gizonak

ARABA 319 275 % 86 65 210
BIZKAIA 186 147 % 79 24 123
GIPUZKOA 170 136 % 80 29 107

PLAZAK ESPETXEETAN 2021EKO URRIAREN 1ean **  
(funtzionarioak + laboralak)      

   GUZTIRA  675 
Beteak  (% 88) 593  
Bete gabeak  (% 12)   82

** Ez zen Madrilgo Espetxe Zerbitzu Nagusiko langile-transferentziarik egin

GUZTIRA  675 
Beteak (% 83) 558  
Bete gabeak  (% 17) 117

GUZTIZKO PLAZAK EUSKADIKO ESPETXEETAN 2022 
(funtzionarioak + laboralak)   


