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Instrucció DGSP 1/2018, sobre lots higiènics 
 
 
Marc legal 
 
La Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària (LOGP) estableix que 
la finalitat primordial de les institucions penitenciàries és la reeducació i la reinserció 
social de les persones sentenciades a penes i mesures penals privatives de llibertat, i que 
igualment tenen al seu càrrec una tasca assistencial i d’ajuda a les persones internes i 
alliberades. 
 
També estableix que l’administració competent en matèria d’execució penal ha de vetllar 
per la vida, la integritat i la salut de les persones internes. 
 
Aquesta preocupació per assegurar un tracte digne a la població reclusa està també 
recollida a la normativa internacional; concretament, tant les Regles mínimes per al 
tractament dels reclusos de les Nacions Unides de l’any 1955 (RMTR), com la Declaració 
Universal de Drets Humans i les normes penitenciàries europees de 1987, del Consell 
d’Europa, revisades l’any 2006, estableixen que tota persona privada de llibertat ha de 
ser tractada humanament i amb el respecte degut a la dignitat inherent a l’ésser humà. 
 
Als efectes esmentats, i d’acord amb les previsions de la Regla 15 de les RMTR, l’article 
19.3 de la LOGP estableix que “Per raons d’higiene s’exigeix una neteja personal 
acurada. Amb aquesta finalitat, l’Administració ha de facilitar gratuïtament als interns els 
serveis i articles d’higiene personal diària necessaris”. 
 
En el mateix sentit, el Reglament penitenciari (RP), aprovat mitjançant el Reial decret 
190/1996, de 9 de febrer, estableix a l’article 5, lletra e), l’obligació dels interns d’observar 
una adequada higiene i neteja personal, correcció en el vestir i acatar les mesures 
higièniques i sanitàries establertes a aquests efectes. 
 
L’article 222 del RP, relatiu als lots higiènics, estableix que en el moment de l’ingrés cada 
intern ha de rebre els articles i productes necessaris per a la higiene personal diària, així 
com preservatius i la roba d’ús personal i de llit, i que aquests articles s’han de reposar 
periòdicament. 
 
L’article 88 del Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a 
Catalunya (ROFSEPC), aprovat mitjançant el Decret 329/2006, de 5 de setembre, 
estableix que per garantir la prevenció i la promoció de la salut en els centres 
penitenciaris, d’acord amb el que disposi l’ordenament jurídic vigent, s’haurà de vetllar pel 
compliment de les normes de netedat i higiene que coordinadament determini el centre 
directiu i l’entitat pública gestora de la sanitat penitenciària. 
 
Per tal de donar compliment a la normativa vigent i actualitzar les disposicions sobre lots 
higiènics contingudes a la Instrucció del Servei de Centres núm. 1/1987 i la Circular núm. 
8/88, és necessari emetre una nova Instrucció que defineixi la composició actual dels lots 
higiènics, els criteris de lliurament i la periodicitat de reposició. 
 
 



 
 

2 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

1. Tipus de lots higiènics i composició 
 
Lot complet d’home 
 
8 rotlles de paper higiènic 
1 pasta d’afaitar 150 ml 
1 gel-xampú 750 ml 
1 dentifrici 75 ml 
1 desodorant 70 ml 
3 maquinetes d’afaitar 
1 raspall de dents 
3 preservatius masculins 
 
Lot reduït d’home 
 
1 sobre monodosi amb pasta d’afaitar 
3 sobres monodosi de gel-xampú 
2 sobres monodosi de dentifrici 
1 raspall de dents 
 
Lot complet de dona 
 
12 rotlles de paper higiènic 
1 gel-xampú 750 ml 
1 dentifrici 75 ml 
1 desodorant 70 ml 
1 raspall de dents 
3 preservatius masculins 
 
Lot reduït de dona 
 
3 sobres monodosi de gel-xampú 
2 sobres monodosi de dentifrici 
1 raspall de dents 
 
Lot complet infantil 
 
1 gel per a nadons 500 ml 
1 capsa de mocadors de paper 
1 pomada hidratant 50 ml 
1 llet hidratant 500 ml 
1 xampú infantil 500 ml 
1 esponja natural infantil 
 
Articles complementaris 
 
Pinta d’home 
Raspall de cabell de dona 
Joc de raspall de cabell i pinta infantil 
Maquinetes d’afaitar  
Paquet de compreses 
Preservatius 
Gel-xampú de 750 ml 
Raspall de dents 
Raspall de dents infantil 
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Dentifrici infantil 
 
 
2. Criteris de lliurament i reposició de lots higiènics 
 
2.1 Lliurament inicial i reposició ordinària 
 
a) Lots complets 
S’ha de lliurar un lot complet (d’home o de dona) a les persones que ingressin en un 
centre penitenciari de Catalunya procedents de llibertat o d’un centre penitenciari de fora 
de Catalunya. 
S’ha de lliurar un lot complet infantil a les internes que ingressin en un centre penitenciari 
acompanyades de fills/filles menors de tres anys. 
Els lots higiènics (d’home o de dona) s’han de reposar cada dos mesos. Els lots infantils 
s’han de reposar cada mes. 
 
b) Lots reduïts 
S’ha de lliurar un lot reduït a les persones internes ubicades en departaments de règim 
tancat, i a aquelles persones que romanguin en un establiment en condició de trànsit. 
 
c) Articles complementaris 
Els articles complementaris es podran lliurar, de manera individualitzada fora del lot, a 
petició de la persona interna, amb la periodicitat i les condicions següents:  
Pinta d’home (reposició anual) 
Raspall de cabell de dona (reposició anual) 
Joc de raspall de cabell i pinta infantil (reposició anual) 
Maquinetes d’afaitar: 

1 per dia d’ingrés en departaments règim tancat 
1 per dia d’ingrés en condició de trànsit 
1 per dia d’ingrés en unitats psiquiàtriques 

Paquet de compreses 
Preservatius (2 per a cada comunicació íntima) 
Gel-xampú de 750 ml 
Raspall de dents 
Raspall de dents infantil 
Dentifrici infantil 
 
2.2 Reposició extraordinària 
 
Es podran lliurar articles del lot higiènic abans del període de reposició ordinari de dos 
mesos a aquelles persones internes que, per raons sanitàries específiques o degut a 
situacions regimentals, requereixin unes millors condicions d’higiene, i a aquelles 
persones internes en situació de vulnerabilitat que ho sol·licitin. 
 
2.3 Renúncia als lots higiènics 
 
Les persones internes que no vulguin que se’ls lliuri el lot higiènic corresponent ho hauran 
de manifestar de manera expressa i se’n deixarà constància per escrit, sens perjudici que 
en sol·licitin el lliurament, de la mateixa manera, en un moment posterior.  
 
 
Disposició derogatòria 
 
Es deixen sense efectes les circulars, instruccions o ordres de servei que s’oposin o 
contradiguin les disposicions contingudes a la present Instrucció i, en concret, la 
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Instrucció del Servei de Centres núm. 1/1987, sobre contingut del lot d’higiene personal 
que ha de lliurar-se als interns i la Circular núm. 8/88, per la qual es creen els lots 
d’higiene per a infants que resideixen amb les seves mares en els centres penitenciaris 
de Catalunya. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta Instrucció s’ha de llegir en la primera reunió del Consell de Direcció que tingui 
lloc desprès de rebre-la, perquè se’n tingui constància, i se n’ha de fer la difusió en els 
termes que estableix l’article 13.2.d).2 del Reglament d’organització i funcionament dels 
serveis d’execució penal a Catalunya, aprovat pel Decret 329/2006, de 5 de setembre. 
 
En cas de dubte o necessitat d’interpretació, qualsevol consulta s’ha d’adreçar a la Sub-
direcció General de Recursos Humans i Econòmics de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris. 
 
Aquesta Instrucció entrarà en vigor l’1 de maig de 2018. 
 
 
 
El director general 
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