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      Monografies de la Càtedra de Projectes IV. Escola d'Arquitectura de Barcelona.1

1  Introducció

Dels treballs d'anàlisi espacial que ha fet aquesta Càtedra )L'arquitectura per a l'ancianitat i Places
velles i places noves de Barcelona),  no hi ha dubte que aquest treball sobre les presons aporta un1

accent i una significació diferents. I és que el tema de les presons ha comportat sempre una
connotació social i una càrrega de debat, ja que l'arquitectura esdevé una privació de llibertat i no
una forma de llibertat. El filòsof francès Foucault va ser el primer d'analitzar amb sentit crític
l'abisme humà que s'obre amb el tema de les presons.

En el nostre cas, tenim, a més, un factor específic: la imminent construcció de tres presons noves
a Catalunya i la renovació d'uns edificis existents totalment insuficients.

Abans, però, d'entrar en la matèria arquitectònica pròpiament dita, hem d'aclarir, en aquest cas més
que mai, quines són les finalitats del nostre estudi etnometodològic i quines són les condicions del
treball en el cas de les presons.

Les finalitats d'aquest estudi, com les dels estudis anteriors, són qualificar les necessitats espacials
dels usuaris dels edificis institucionals o públics. Cada tipus d'edifici públic té unes especificitats
degudes a la seva dignificació i cultura socials, i no només a l'ús que se'n fa. No fem només una
anàlisi d'usos o de funcions, sinó també una anàlisi de cultures, de cultura arquitectònica darrere
de la presó. És evident que els experts en cultura arquitectònica són els arquitectes, però la cultura
arquitectònica no és tan sols dels arquitectes. Seria el mateix que dir que només els poetes poden
parlar i escriure. Els arquitectes poden, a partir d'una anàlisi etnometodològica dels espais,
estimular el seu disseny i aprendre sobre les possibilitats de l'espai i de la forma arquitectònica. Ara
bé, l'arquitecte que sigui un mal arquitecte ho seguirà sent, i mai es pot responsabilitzar del baix
nivell dels nostres edificis penitenciaris els seus usuaris...

En el cas de les presons, aquest tipus d'estudi té una dificultat addicional per l'accent "masoquista"
que té preguntar sobre un espai i una forma que té com a finalitat privar de llibertat, per més
confortable que sigui. Com veurem, els usuaris, privats de llibertat, no estan, però, privats de raó,
i ells mateixos s'adonen de la tensió de l'enquestador i, de broma en broma, indiquen que saben
l'interès del tema malgrat el seu contingut paradoxal.
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Per evitar malentesos, al primer capítol fem un repàs dels reptes més importants que l'arquitectura
de presons té avui plantejats, i no tan sols a casa nostra. Tots els països tenen els seus problemes,
a vegades més difícils que els nostres. Al tercer capítol farem el resum del sondeig d'opinió. Al
quart capítol resumirem les pautes de disseny. El cinquè capítol agruparà fonts bibliogràfiques i
treballs anteriors relacionats amb l'arquitectura de presons.

No vull deixar de dir que aquest informe està directament influït pel sondeig d'opinió fet dins de
les nostres presons. He deixat que l'estat d'ànim i l'impacte de l'experiència surés de tant en tant en
l'informe. Si no fos així, la transmissió de la nostra "cultura de presons" seria falsa. Ja poden pensar
que l'estat de les nostres presons no provoca una sensació agradable...
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2  Els reptes a una arquitectura de presons

L'arquitectura de presons té molts reptes difícils per a l'arquitecte d'avui. Vegem-ne alguns molt
breument.

a) El primer repte al nostre país és superar els anys llum que separen la realitat i la normativa
aprovada. Una persona per cel·la és per a Catalunya un somni encara llunyà si seguim amb
el mateix creixement de població penal. Per exemple, les dones a Barcelona han passat de
80 el 1980 a 210 el 1986, i va en augment. Cal que els espais s'adaptin a la normativa si no
volem veure com la violència de la llei no complida omple les presons. La llei de les
presons no és un joc, és un fet seriós que pot provocar una gran violència. Una ullada a la
normativa vigent posa en evidència el desfasament.

b) Un repte mundial és el de la reinserció social i la seva relació amb la prevenció.

La contradicció entre reinserció i privació de llibertat és òbvia. De fet, les presons no
"curen" gaire sovint, i el que cal és evitar el mal a l'origen, o sigui la prevenció. Podríem
dir que això està fora de la responsabilitat de l'arquitecte, sobretot de l'arquitecte que
considera que els usuaris de les presons són uns malfactors i un perill per a la societat i que
una presó ha de ser una presó.

Cal, però, veure la realitat amb una mica més d'objectivitat. La relació entre el baix nivell
de vida i la manca de qualitat ambiental dels barris d'origen és una dada ben clara en les
estadístiques creixents d'usuaris de les presons. Hem construït barris inhabitables a tota
pressa i amb un alt grau d'especulació en els anys seixanta i setanta, i ara n'estem recollint
el fruit. Cal ampliar les presons en gran part perquè hem construït molt malament les
ciutats, sense serveis, sense un límit de densitat, sense un mínim d'estètica. I això es paga
tard o d'hora. És clar que els arquitectes que avui fan les presons no són els que van fer els
barris dels quals estem parlant, per a la responsabilitat col·lectiva és evident: és injust
condemnar a una presó "dura" sense confort un malfactor que ja havia estat condemnat en
la seva infantesa i adolescència a una ciutat presó. Neix en una ciutat presó i si et portes
malament et portarem a una presó ciutat.

Es podria pensar que estic exagerant, però aquestes reflexions són un producte directe de
les opinions dels educadors i dels mateixos penats. Les qüestions eren sempre sobre
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arquitectura, però les respostes eren sobre l'arquitectura no solament de les presons, sinó
de la ciutat, de l'equilibri entre dins i fora.

En poques paraules, les presons no poden considerar-se com un contenidor de malfactors,
sinò com un resultat de l'arquitectura de la ciutat, com el resultat de l'arquitectura que una
societat accepta i promou.

c) La importància de l'horari i el mètode de classificació dels homes i les dones empresonats
és un repte per a l'arquitecte. Homes o dones que s'estan quasi 24 hores en una cel·la i uns
pocs minuts en un pati són un problema; obeir la normativa actual de presons, que
comporta una estructura molt més semblant a un monestir medieval, és una cosa molt
diferent. Molts arquitectes tenen encara al cap la "bellesa" del panopticon. Un panopticon
no serveix com a monestir, ni en el cas que sigui un monestir de clausura. Aquests
arquitectes s'han equivocat de segle.

Però l'horari té, a més, una conseqüència essencial en el nombre de cel·les i, molt
especialment, en la jerarquia d'espais del privat al públic. Si els penats s'estan moltes hores
a la feina, l'escola, el gimnàs, etc., aleshores la cel·la pot anar gradualment del món privat
al públic. Si, al contrari, els interns s'hi estan tancats moltes hores, no poden estar sols tant
de temps i prefereixen una certa companyia de dos o tres persones, segons els casos, sempre
que la violència no sigui molt forta.

Dit d'una altra manera: l'esgraonament d'espais de la cel·la a l'espai públic més gran, comen
a diferents unitats residencials, s'ha d'adaptar al tipus d'horari de cada presó i de cada part
de la presó, ja que en algunes l'horari varia de grup a grup.

d) Un altre repte és el de l'equilibri entre violència, seguretat, tecnologia i confort. És un
sistema complex que varia en cada cultura, i en alguns països s'ha arribat a la conclusió que
un mínim confort estalvia molta violència. És clar que aquest confort mínim està molt
marcat pel nivell de qualitat de vida exterior que tenien els presoners. El cercle viciós està
ja conformat quan veiem que, perquè la presó no sigui un hotel, en alguns casos el nivell
de confort ha de ser baix.

Però em sembla que, després del sondeig fet, es veu que l'actitud correcta ha de ser una
altra. Les persones mancades de llibertat saben que és millor estar uns anys tranquils, sense
violència i sense envellir, que perdre anys en un ambient degradat; per això demanen no
luxe, però sí netedat i instal·lacions per aprofitar el temps dins de la presó. L'augment de
la tecnologia permet un augment de confort sense minvar el nivell de seguretat, com és el
cas de la tanca d'alta protecció exterior de les presons nord-americanes. Però la picaresca
espanyola ja fa aquí de les seves: cal que els sistemes més tecnificats funcionin de veritat
i no siguin vulnerables davant del  vandalisme.

e) Altres reptes evidents són el de la classificació dels penats i pendents de pena i el de la
densitat a les presons. Aquest és potser el punt més escandalós al nostre país. Drogadictes,
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disminuïts psíquics, dones amb nens, dones solteres, reincidents i malfactors inicials
conviuen en densitats altes. És ben clar que això ha d'acabar, i que s'han de construir amb
urgència centres especialitzats per a toxicòmans, disminuïts psíquics, joves desadaptats,
dones amb fills, matrimonis potser, amb separacions clares entre els diferents tipus de
malfactors, etc., i no només presons a seques.

La llei ho preveu, però som ben lluny d'això. I aquest esforç inclou els jutges, que haurien
de ser uns experts en aquestes classificacions, on els tipus de presons, etc.. Però no sempre
és una expertesa fàcil. De fet, és com escollir el millor col·legi per a un infant. No és gens
fàcil i pot ser importantíssim. Aquesta classificació té una repercussió bàsica en l'estructura
espacial de les presons; com sempre, aquí cal equilibrar l'adaptació a una classificació
actual i... la sospita de futurs canvis. És a dir, cal fer bons edificis que puguin adaptar-se
fàcilment a canvis en la classificació, i possiblement cal una varietat de tipologies per fer
més fàcil la variació interclassificacions i intraclassificacions. És un repte difícil, però és
inútil tancar els ulls.

Treballem, doncs, per l'esforç combinat de prevenció i reinserció. Aquesta és la filosofia que
impregna el treball. No treballem per una presó hotel de cinc estrelles, però sí per un màxim de
facilitats perquè els penats no surtin pitjor psíquicament i mentalment de com han entrat. I
treballem per evitar qualsevol tancament en presó que no sigui el cent per cent necessari,
augmentant la prevenció, les instal·lacions especialitzades i l'esforç dels educadors i dels
funcionaris. En aquest darrer punt, i hem de remarcar-ho molt, els empresonats han expressat que
hi ha hagut un canvi important en els darrers anys, especialment els joves.

És dins d'aquest marc que cal valorar els consells i les pautes de disseny que segueixen.

Finalment, i això serveix com a conclusió, els arquitectes s'han d'adonar que no es pot jugar amb
les presons. Són com una bomba de temps i exploten tard o d'hora si no estan ben dissenyades. Els
capricis estètics, a priorístics, que no responen a un contingut arquitectònic seriós poden portar una
presó a la catàstrofe més absoluta, i moltes vegades a causa d'un dimensionat arquitectònic erroni
ben evident, d'escola bàsica. No jugueu amb les presons, no són perquè l'arquitecte es llueixi sinó
que són, malauradament i en un gran tant per cent, perquè no molestin els qui no han pogut
sobreviure a unes condicions psíquiques i arquitectòniques baixíssimes, en contextos anteriors
dissenyats per arquitectes fa poc mes de 15 anys. No jugueu, si us plau.
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3  Sondeig d'opinió

Els usuaris de les presons són extraordinàriament variats per diferents raons. Per raó d'edat: joves
i adults; per raó de sexe i condició familiar: homes, dones, dones amb nens i, potser en el futur,
matrimonis; per raó de la seva funció a la presó: presoner, funcionari, educador, director, etc.; per
raó del seu estat penal: penats, preventius, etc.; per raó de la seva condició psíquica, la dependència
de la droga, el grau de reincidència, la situació familiar, els coneixements, etc. Com es pot veure,
és un munt molt complex d'informació que s'entrecreua. Per això vaig decidir analitzar
primordialment els joves (homes i dones) i els equips de responsables de les presons a diferents
nivells per veure les diferències entre usuaris. Saber l'opinió dels joves té la peculiar qualitat
d'ensenyar una mica el futur, per més que això sembli una mica una actitud pessimista... però
realista.

Analitzaré doncs el sondeig d'opinió a la presó de joves de Barcelona i a la presó de dones de
Barcelona.

Sondeig d'opinió a la presó de joves de Barcelona. Febrer de 1986

Es va parlar amb uns 50 interns de les diferents fases de la presó, els educadors psicòlegs, el
director, els funcionaris i altres dirigents. De passada aprofito per agrair l'amabilitat i l'ajuda de tot
l'equip de la presó, i manifesto l'interès de les metodologies i la dedicació de tots els interns,
dedicació en aquest cas dura i difícil.

Cal dir que la presó de joves de Barcelona (Trinitat) havia estat fins al 1981 la presó de dones, que
ara és a Wad-Rass, i que l'edifici (dels anys cinquanta) està sent remodelat per fases i millorat, ja
que deixa molt, molt a desitjar a tots els nivells.

Tant l'arquitectura de la presó com la seva organització social es basen en el sistema de fases. És
a dir, els joves es classifiquen en grups segons la seva conflictivitat, i poden promocionar a un altre
grup si el seu comportament és adient. Tota la presó és de preventius (nous i reincidents), però,
com ja se sap, al nostre país els preventius esperen anys les sentències...

Una presó d'aquest tipus no és doncs una presó "definitiva". Això és un avantatge, perquè molts
joves saben que hi estaran sis o set anys "xapats", i això estimula el seu interès pel tema de no
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perdre aquests anys i mantenir la integritat física i la salut, dos objectius prioritaris dels "interns"
(s'intenta evitar sempre la paraula presoner).

Les fases són en mòduls diferents quant a dimensions i qualitat arquitectònica, que augmenten quan
disminueix el grau de conflictivitat. De la mateixa manera, l'horari canvia i evoluciona entre la fase
I, la més conflictiva, i la fase IV, la menys conflictiva. Les cel·les estan moltes més hores tancades
en la fase I que en les altres. Estrictament parlant, cada fase necessitaria una arquitectura diferent,
adaptada al seu horari i al seu nivell de conflictivitat. De totes maneres, el nivell arquitectònic de
les nostres presons no arriba a aquest afinament, i he agrupat les respostes dels interns en una sola
diagnosi comú. Dins de l'anàlisi ja hi aniré dient les diferències entre les fases.

Les opinions es poden resumir en dos grups: a) opinions sobre les cel·les o la vida privada en
relació amb els espais públics comuns; b) opinions en relació amb els serveis de la presó, els espais
especialitzats, el tipus de presó, etc. Vejam aquests dos apartats.

a) Opinions sobre les cel·les i la vida en comú

El 60% valora negativament la la instal·lació d'higiene, la neteja, les aixetes, les taules, els armaris,
les cadires, etc. de les cel·les .

El 30% troba que hi ha manca de llum.

Hi ha un augment de necessitat de privacitat entre la fase I (els més conflictius) i la fase IV.
Recordo que a la fase I els interns estan molt més temps tancats a la cel·la que els interns d'altres
fases.

Raons per trobar positiva o negativa la cel·la com a espai arquitectònic: un 50% dels enquestats la
troben positiva i un 50%, negativa.

- "En el chavalo estoy tranquilo; hago mi vida, sobre todo cuando está abierto."

- "El chavalo es lo peor cuando estoy encerrado."

- "El mejor espacio, el chavalo, porque me paso el día con mis compañeros."

- "Lo peor es la celda porque me recuerda que estoy chapao."

- "Lo mejor es la celda porque tengo un poco de intimidad y hago mi vida."

- "Lo mejor la celda porque me estiro en la cama y escucho música."
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- "El peor espacio es la celda porque me como el coco." "Lo peor, la celda, porque nos
chapan."

- "Lo mejor el chavalo; hago mi vida."

- "Lo peor, la celda; te chapan."

Raons per trobar positius o negatius el pati i els espais comuns:

- "Lo mejor, el patio, porque hay más libertad; aunque ahora es demasiado pequeño."

- "Lo peor, el patio y los pasillos, porque hay mucho lío, te echan el tigre, los funcionarios nos
vigilan."

- "El jardín, si hubiera, sería lo mejor. Aunque parece que no, te daría un poco de vidilla".

- "El verde seria lo mejor; se echa de menos."

- "¡Lo que yo daría por alejar de mi mente que estoy aquí!."

- "El comedor es el lugar peor por los chivatos."

- "En el pasillo no vigilan."

Es pot veure el nombre de respostes dels llocs pitjors i millors, i com les raons per trobar positius
o negatius les cel·les o els espais comuns són contraposades.

També s'observa, sobretot en la fase I, un interès per un espai intermedi: l'espai de reunions petites
amb l'educador, lloc agradable perquè permet una situació intermèdia entre la cel·la, massa
depressora, sobretot si t'hi tanquen, i els espais comuns, en els quals no et sents protegit per més
que et t'hi puguis moure en llibertat.

En conseqüència, com a resum d'aquestes respostes i avaluant la relació privat-públic i cel·la-espais
comuns, es pot copsar la subtil estratègia mental i d'ús dels interns: d'una banda, volen una
privacitat i un espai íntim, però no volen que els tanquin massa hores a la cel·la perquè això
deprimeix el més fort; d'altra banda, volen la llibertat de l'espai comú, però tenen molta por de
l'agressivitat, la massificació i manca d'intimitat i de seguretat d'aquests espais (especialment als
serveis, els corredors, etc.).

El resultat, com succeeix sovint en aquests casos, és del 50% a favor de la cel·la i dels espais
comuns com a més positius i del 50% en contra. Alguns interns contesten tot com a més positiu
o més negatiu, segons les condicions.



Pautes de disseny II. Arquitectura de les presons18

La situació ideal és, doncs, amb cel·les individuals confortables i obertes. Llocs comuns petits i
segurs (amb vigilància), llocs comuns grans i espais de circulació vigilats, amples, poc densificats,
amb possibilitats d'aire lliure, llocs de treball, veure els videos amb comoditas, sense soroll, etc.
La necessitat de tenir companys a la cel·la està en relació directa amb les hores de tancament. Com
més hores de tancament, més necessitat de companys a la cel·la, si pot ser els companys que un vol.
Els espais comuns en què es pot escollir ser a fora o a dins, a dalt o a baix, etc. estan valorats per
la llibertat d'iniciativa que pressuposen, sempre que hi hagi seguretat.

b) Opinions sobre els serveis comuns i l'edifici en general

El 25% diu que hi manquen jardins; el 25% instal·lacions deportives, i el 10% tallers de treball
millors, salons comuns millors, sales de joc, animals de granja o ocells, millorar el vídeo (és petit),
ampliació de biblioteques i escoles, etc.

En general, es troba que l'edifici està massa atapeït i que té els serveis massa dispersos; això obliga
a travessar la presó dues o tres vegades per utilitzar un servei, amb molta pèrdua de temps a les
portes. Es critica, doncs, la manca d'agrupació i articulació espacial entre els serveis. Això es veu
bé fent un cop d'ull a la planta de l'edifici de la presó de joves.

En canvi, l'estructura per mòduls es troba bona. L'agrupació per fases progressives de qualitat i
llibertat de programa no es qüestiona, fins i tot s'analitza com un incentiu per fer més útil l'estada
a la presó. Cal tenir ben present que l'edat dels interns dóna com a resultat una autèntica obsessió
per no perdre-hi  els anys joves sense cap profit. Fer-se vell a la presó és el càstig més terrible per
a molts interns.

Els serveis que comuniquen amb l'exterior )les cel·les d'ingrés i les habitacions de contacte amb
la família, de contacte íntim i de contacte verbal) són sempre objecte d'un èmfasi especial. Per als
joves, la família és una cosa especial en les seves tràgiques circumstàncies. Per això es queixen
d'haver de parlar en situacions de massificació, sense poder fer un vis-à-vis directe; o es queixen
que les famílies no tenen serveis a prop per als petits, lavabos, etc.; o, per a les relacions intimes
matrimonials, que el lloc és molt depriment. Cal, per a aquests tipus d'espais, que la imaginació
dels arquitectes pugui suplir-ne els aspectes necessàriament negatius per raons òbvies de seguretat.
Això sol necessitaria un estudi més detallat.

Per finalitzar, és significativa l'afirmació d'un intern: "Si una cosa està bien hecha no se nota que
estás preso". Deixant de banda totes les sensacions més o menys masoquistes dels que som fora
de la presó, cal deixar ben clar que els de dins no volen un hotel de cinc estrelles, però volen una
bona arquitectura, entre altres raons, com diuen una i altra vegada, per oblidar-se que estan presos.
Està ben clar que, per a alguns educadors, recordar constantment que un està pres deu ser positiu...
Per a mi no ho és.
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Sondeig d'opinió a la presó de dones (Wad-rass). Març de 1986

Tal com aquests dies s'ha publicat als diaris, la presó de dones de Barcelona ha sofert un
espectacular augment de població des del 1980 fins avui, especialment els anys 1984 i 1985.
L'augment ha estat enorme. Cal puntualitzar uns aspectes especials d'aquest edifici.

La presó de dones va passar l'any 1980 de la Trinitat, actual edifici de joves, a Wad-ras, antiga
escola de protecció de menors, un edifici que no tenia condicions de seguretat, espais, serveis, etc.
i que, en relació amb la Trinitat, malgrat tenir un valor arquitectònic o artístic més gran, reunia
condicions pitjors per a una presó de dones. Així s'explica, doncs, la situació en què es troba avui
la presó, la qual, malgrat les reformes d'ampliació que s'estan fent amb urgència, està clarament
pitjor quant a la densitat i als metres quadrats per interna que la Trinitat, on hi havia una situació
excel·lent.

Es veu doncs la paradoxa d'una situació estranya en la qual l'arquitectura és bona per escola, no per
presó i en què una densitat enorme augmenta qualsevol problema.

A més, les presons de dones tenen el factor dels fills, que afegeix la necessitat d'espais específics,
de mobilitat de les mares, etc. i, també, el fet de la drogaadicció, també en augment espectacular
i associat o no amb malalties psíquiques. La barreja entre drogaaddictes, malaltes psíquiques,
internes amb desviacions delictives, preventives i penades dóna un quadre davant el qual no cal
estranyar-se de les actituds crítiques de l'equip director, els educadors, etc., que, d'altra banda, han
donat tot el suport possible a aquest estudi dins de les limitacions que tota aquesta situació
pressuposa.

Totes les contestes estan, doncs, fortament marcades pel fet de la densitat: massa dones per
habitació, massa barreja de diferents tipus de dones, massa dones amb desviacions d'origen en la
drogaaddicció o en malalties psíquiques, si bé ja se sap com l'entorn físic i social converteix
predisposicions psíquiques en malalties cròniques. Així, es pot dir que la presó de dones és un
entorn excel·lent per augmentar tota classe de desviacions i malalties atesa la seva densitat. Sóc una
mica dur, però aquesta és la sensació que es desprèn de les enquestes a internes i educadores. Ho
repeteixo: la densitat hauria de ser, com a mínim, la meitat. El mòdul òptim seria el d'unes unitats
amb serveis complets de 70 dones i unes presons rurals específiques per a les mares, amb la
possibilitat que els nens menors anessin a les escoles públiques normals; d'altra manera, estem
fabricant nous interns.

Crec que una observació important feta per les educadores mereix una reflexió. Les enquestes sobre
l'origen de les internes indiquen que l'augment espectacular de la població penitenciària no només
està relacionat amb l'atur, sinó també, i això és molt important, amb l'entorn físic i social dels nous
barris construïts als voltants de Barcelona els anys 60 i 70 amb blocs nous moderns i... sense cap
caliu físic ni social, sense serveis, sense estructura urbana tradicional, etc. Caldria analitzar amb
més detall aquest important fenomen en els adolescents que han nascut i viscut en aquests nous
barris d'estètica i d'arquitectura moderna, però amb una densitat enorme en alçada i amb
apartaments molt petits en els quals no tenen cabuda ni dins ni fora. Les presons serien així els
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fruits d'una especulació disfressada de modernitat. I anem ara a veure les contestacions de les
internes de Wad-ras, tenint ben presents les condicions dolentíssimes de l'edifici actual i la
densificació totalment inadmissible, que hauria de ser resolta en els propers anys.

Habitacions

Amb una autèntica obsessió per la privacitat i la disminució de la densitat (que avui arriba a vuit
dones per habitació), totes les internes enquestades posen com a límit de supervivència psíquica
quatre internes per habitació, que són grans. Les educadores enquestades posen l'òptim de dues
dones per habitació i d'agrupacions de deu habitacions amb un total de vint dones per mòdul
penitenciari.

Les dones no diuen mai, en aquesta situació, que l'habitació és un bon lloc, o un lloc millor que els
altres: la densitat mata l'equilibri de raons que veiem en la presó de joves.

Totes indiquen la necessitat de millora de les condicions sanitàries i d'augment del nombre armaris,
endolls, prestatges, etc. a les habitacions. La neteja és també una obsessió, resultat de la densitat
i de la barreja entre dones de condició social i psíquica molt diversa. L'acord entre les educadores
i les internes és, doncs, total.

Respecte als joves, es pot veure un interès més acusat en relació amb els elements i mobles de les
habitacions.

Llocs comuns positius

Es consideren llocs positius la biblioteca i, fins i tot, els lavabos; no per cap condició
arquitectònica, que no la tenen, sinó perquè a certes hores del dia són espais amb poca gent, soroll,
etc., i poden reposar.

Es consideren llocs negatius els corredors, les habitacions, etc. Per totes les internes els patis són
insuficients, i manquen llocs agradables, verd, horts i espais per a grups petits i per estar-hi
tranquil.

És important el fet que el factor violència, tan important per als joves, no es dóna aquí com a
primordial, sinó que queda enrere per la densitat i pel desgast dels nervis, la brutícia i el soroll
ambiental, que causen un estrès més fort que la violència física.

- "No hay ningún sitio bueno porque hay siempre mucha gente en todos los sitios."

- "El patio es muy frío, sólo cemento."
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- "Hay que separar penadas de preventivas porque tienen necesidades diferentes."

- "No estamos aquí porque nos guste atacar a la gente, sino porque nos obliga la necesidad."

És interessant el testimoni d'una interna de raça negra, dels Estats Units, la qual, en anglès,
m'explicava que, amb totes les deficiències organitzatives i, sobretot, d'higiene de la presó, la
preferia a una presó americana amb un nivell més alt d'higiene, però també amb un nivell molt més
alt de violència racial i física envers ella. Tenia dret a demanar anar als Estats Units, però preferia
renunciar-hi i deia que, amb tota sinceritat, no havia sofert violència per cap motiu a la presó de
Barcelona. Per a ella aquesta manca de violència estava relacionada directament amb la
permanència de llaços amb la família de moltes internes a Espanya. Als Estats Units, deia, moltes
dones perden tota relació familiar després del primer any d'empresonament. Aquí neix la violència.
Tota una lliçó de sociologia!

Com a resum es pot dir que la densitat de la població reclusa no permet anar més enllà en un
sondeig d'opinió que tan sols seria una llista interminable de greuges i més greuges. Està clar que,
en el mes de març de 1986, la situació de la presó de dones de Barcelona és completament contrària
als estàndards que marca la llei espanyola d'un intern per cel·la, etc. L'ampliació que s'està fent de
l'edifici de Wad-ras serà un respir, sobretot per a les mares, amb un augment d'espai de tallers, etc.
Però la densificació seguirà, i l'augment de la població penal femenina a Catalunya, també. Urgeix,
no solament que hi hagi més de presons per a dones, sinó l'estudi de les causes sociològiques
d'aquest augment espectacular en els darrers deu anys, justament, per una ironia del destí, els anys
de la jove democràcia espanyola...

El tema és greu i no podem prendre'ns de broma el que és un efecte molt significatiu de l'estil de
vida i les condicions higièniques i psíquiques de les nostres ciutats. És molt significatiu que la
violència física doni pas a la psíquica i, amb ella, a un augment espectacular de les deficiències
psíquiques, toxico psíquiques i socio psíquiques. La barreja que la presó de Wad-ras significa és
com un "còctel" a alta pressió que pot esclatar en qualsevol moment: per fora, violència física, o
el que és pitjor, per dintre, la pèrdua irrecuperable de la raó, la sensibilitat i el control psíquic...

Resultats del sondeig d'opinió en l'arquitectura

El sondeig d'opinió ha estat encara clarament insuficient, però pot servir-nos per a una primera
qualificació dels espais d'una presó, qualificació que ha de respondre als reptes descrits en el capítol
2 d'aquest informe, i també a les necessitats d'una bona arquitectura en general.

Això és el que intenta fer el capítol següent.
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4  La qualificació espacial d'una presó: Pautes de disseny

Farem les pautes de disseny segons quatre nivells de concreció progressiva:

a) L'organització general de l'edifici

b) Els esquemes espacials o patterns específics

c) Les textures i els detalls

d) Com a resposta arquitectònica als reptes de l'arquitectura de presons a Catalunya descrits en
el capítol 2

a) Primer nivell. Organització espacial de l'edifici

D'aquest sondeig d'opinió es desprèn que el mecanisme essencial de l'organització espacial de les
presons és el de l'equilibri entre l'espai privat i el públic. Aquest equilibri està en relació directa
amb l'horari o el règim intern de la presó, sobretot en l'aspecte d'hores de tancament individual o
col·lectiu a les cel·les.

L'òptim sembla ser el d'una persona per cel·la o d'un màxim de dos o tres interns per cel·la si hi han
d'estar tancats moltes hores al dia. Un mòdul de 20-30 interns per agrupació de cel·les sembla
aconsellable. Les dones demanen menys gent que els homes en els seus mòduls d'agrupació de
cel·les.

Cada mòdul ha de tenir un mínim de serveis comuns, amb habitacions per reunir-se a petita escala
social, sempre vigilats.

Un 20% de la població interna pot necessitar en un moment donat el confinament en una àrea de
seguretat.

L'estructura general de la presó, si aconsegueix aquest equilibri essencial entre públic i privat, no
preocupa els interns quant a forma específica: lineal, rodona, etc. Però sí que, en qualsevol cas, en
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qualsevol tipologia, preocupa molt la relació dins i fora dels serveis comuns. Aquesta relació és
la que indiquen els patterns o els esquemes espacials del nivell B següent.

Els interns també volen, en general, una fluïdesa de circulació dins de la presó, de manera que no
hagin de passar molts controls o rasclets per anar d'una banda a l'altra de la presó, especialment per
anar a l'hospital, la cuina, etc. Es tracta de simplificar els trasllats interns sense sacrificar la
seguretat exterior. Es valora molt la llum en els espais de circulació, la interpenetració entre
l'exterior i interior, els canvis d'ambient d'una part a l'altra de la presó, etc. Com es pot veure, en
tot cas es tracta sempre de bona arquitectura, dins d'un esquema espacial que recorda les grans
escoles i, encara més, els monestirs.

La presència d'una tanca protectora fora del jardí, d'alta seguretat, pot ser positiva per a la fluïdesa
de l'espai intern sempre que les tecnologies no s'espatllin i que hi hagi espais d'alta seguretat en els
quals els funcionaris puguin protegir-se.

Cal dir, finalment, que la varietat en el temps i en l'espai del règim intern de les presons a
Catalunya, en gran part la massificació actual, fa difícil deduir l'estructura espacial i la tipologia
d'una presó d'un programa, un reglament o un horari precís. Per això, l'arquitecte no ha de dissenyar
una presó per a un programa estricte, sinó per a unes bases psico socials sòlides, que no canviaran
gaire amb els anys.

b) Segon nivell. Els patterns o estructures espacials específiques

Pattern 1. Comencem per la cel·la.

Els interns accepten la cel·la individual sempre que no hi estiguin moltes hores tancats. Si els
hi tanqueu moltes hores, prefereixen ser dos o tres per cel·la.

La cel·la ha de ser proporcionada al nombre de llits, i cal impedir els llits transportables,
l'augment del nombre de llits, etc.

Cada cel·la ha de tenir armaris, endolls, calefacció, llum i vista, una tauka de treball i tots ho
prefereixen dutxa individual i lavabo.

En cel·les de seguretat tot això s'ha d'encastar i s'ha de fer amb materials d'alta seguretat. En les
normals no cal. Les dones s'interessen molt per la higiene i les dificultats de convivència en les
cel·les grans.

Pattern 2. Corredors i espais per mòduls

Les agrupacions de cel·les per fases d'interns, unitats, etc. han de ser petites, de 20-30 interns.
Han de tenir espais per trobar-se amb obertures a l'exterior però amb vigilància. És important
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que l'arquitecte s'adoni que la violència és dins de la presó i no tan sols entre dins i fora. Els
espais comuns poden utilitzar-se per a xerrades amb educadors, sessions vigilades de vídeos,
etc.

Per això cal que les cel·les, els espais comuns del primer nivell, lavabos, etc. siguin fàcilment
vigilables, compactes i sense racons cecs, sota escales, amb columnes adossades als murs, etc.

Això ho demanen els interns als funcionaris amb insistència. En fi: volen bona arquitectura,
clara i amb llum natural.

Pattern 3. Els espais comuns de segon nivell

Tothom està d'acord que els espais comuns de segon nivell, o sigui els utilitzats quan els interns
tenen passeig, el vídeo col·lectiu, etc., amb grups més nombrosos i espais més amplis s'han
d'estructurar en opcions. És a dir, que els que vulguin han de poder estar al pati o a l'exterior i
els que no, en una sala interna fàcilment vigilable.

La solució òptima és doncs la connexió de dos espais: un d'intern, la sala, i un d'extern, el pati
o jardí, mitjançant una gran vidriera. Tot fàcilment vigilable i sense racons foscos.

Aquest pattern deixa escollir i manté el sentit de col·lectivitat, sense la sensació depressora dels
patis tancats. També sembla important que els interns puguin escollir entre seguir al mòdul i
sentir música a la cel·la, etc., o anar al pattern d'espais públics del segon nivell. Sempre, és clar,
que hi hagi vigilància suficient a tot arreu.

Pattern 4. Els tallers, els menjadors, l'escola, la biblioteca, les zones esportives, etc.

Totes les respostes demanen, d'una banda, espais de poca densitat i d'accés fàcil, fins i tot un
canvi d'ambient entre el pattern 1 i el pattern 2, i, de l'altra, els serveis col·lectius de què parlem,
els quals tots, educadors i interns, voldrien polivalents i múltiples. Cal posar l'accent en la
flexibilitat d'ús d'aquests espais atesa l'estructura fluctuant de la societat i el canvi dels interessos
dels interns amb el temps.

Com el sondeig s'ha fet en presons de preventius joves majorment, dones i homes, és lògic que
hagin insistit en les àrees esportives i en les àrees culturals. Tenen por d'envellir abans d'hora.
El que volen és poder escollir entre diferents tipus de feina, sobretot en feines a l'aire lliure:
horts, granges, etc. Com sempre, es demana bona arquitectura i no naus impersonals i totes
iguals. No volen una col·lecció d'espais idèntics, sinó llocs especialitzats i flexibles que s'adaptin
a les noves necessitats, per fer festivals, etc. La imatge d'un monestir sembla ser la més propera
al que demanen.
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Pattern 5. Els espais exteriors verds

Com a afegit al pattern 2, cal insistir en la unanimitat sobre la necessitat d'espais verds exteriors
grans.

La imatge d'un pati tancat recorda una presó, i la tecnologia actual fa innecessari un espai amb
murs de gran altura com a única situació de seguretat.

Aquí, més que mai, sembla que un dels espais ideals és el que s'acosta a un claustre de monestir,
o sigui, un lloc amb verd a l'interior, d'accés fàcil i amb transparència als espais interiors
adjacents, transparència amb el cel, les plantes i els ocells, etc. És com si busquessin una mica
de tranquil·litat i de contemplació!

La filosofia és sempre la mateixa: ja que hem d'estar molts anys tancats a la presó, fem-ho amb
el mínim desgast físic i psíquic i evitem la violència i la pèrdua inútil de temps i d'energia;
evitem envellir inútilment.

Pattern 6. Àrees de contacte amb l'exterior. Visites, etc.

Els serveis de visites, d'entrada a la presó, etc. tenen una significació i un ús molt especial.
Simbolitzen el contacte amb l'exterior. Malgrat l'alt nivell de risc i de manca de seguretat que
representen, cal dissenyar aquests espais al servei dels que venen de fora. Els interns volen evitar
que els familiars estiguin hores sense lavabos, o sense guardaries per als nens, o que tinguin la
sensació que són dins de la presó o en un lloc d'alta densitat (tothom parlant al hora,
incomoditat, llargues hores d'espera, etc.). Si els familiars troben la visita una experiència molt
desagradable i perillosa no tornaran a la presó. El que volen els interns són visites dels pares,
les dones i els fills relaxades i agradables. L'arquitecte pot afavorir-ho sense destruir la seguretat.

Aquests patterns son només exemples, però crec que donen una primera idea de la qualitat
espacial que han de tenir les presons. Els interns volen sentir-se segurs i vigilats i, alhora, volen
tenir una certa privacitat. No és una situació molt diferent de tothom. No volen racons foscos
o sotaescales. La bona arquitectura no els ha tingut mai. Un bon espai arquitectònic sempre ha
tingut aquesta qualitat espacial de sentir-se en un lloc humà.

c) Tercer nivell. Anàlisi dels materials i detalls

És prou coneguda la cura que cal tenir amb els acabats en una presó. El problema és compaginar
seguretat i confort.

El repte és en gran part tecnològic, i cal sospesar amb molta cura el manteniment, el preu i l'ús. El
que és inadmissible és que les finestres es tanquin amb totxana, les instal·lacions de calefacció no
funcionin i les aixetes i endolls estiguin fora d'ús.
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Els arquitectes han de tenir ben presents la duresa d'ús de la presó, amb la necessitat d'un canvi
ràpid dels elements espatllats, i, al hora, l'ús de materials difícils de trencar però confortables.

La duresa dels materials en les presons muntades converteix la reververació de so i la fredor del
tacte en una altra presó dins d'una presó. Fora de les àrees d'alta seguretat, la recerca tecnològica
i de disseny hauria d'anar darrere de materials de manteniment fàcil però absorbents del so i
agradables a la vista. Passa el mateix amb els mobles, els colors, etc. Els interns agraeixen
qualsevol esforç del dissenyador en aquest sentit, i cal no sentir-se paternalista per una realitat
clara: les orelles, les mans i els ulls dels interns no són fisiològicament diferents dels de la gent
lliure.

d) Quart nivell. Respostes arquitectòniques als reptes del capítol 2

Després de veure els resultats de sondeig podem tornar al principi i fer unes observacions
"arquitectòniques" sobre els reptes a les presons catalanes descrits en el capítol 2.

a) Sobre el primer repte, l'abisme entre la llei i la realitat, només cal dir que la llei és avui molt millor
que la realitat, i que el dret a la privacitat, al treball, etc., a què es refereix la llei cal han de ser una
realitat ben aviat. Els arquitectes hem d'exigir que la llei s'acompleixi. I punt.

b) Sobre el repte entre reinserció i prevenció, direm que l'arquitecte no ha de convertir la presó en un
hotel de cinc estrelles, però tampoc ha de caure en la demagogia fàcil que un edifici dur i seriós,
sense confort, és el càstig que es mereix un malfactor.

Deixem els càstigs per als jutges. No fem de jutges. La presó és un edifici com qualsevol altre.
Abans de res, no ha de recordar permanentment a tothom "sóc una presó", ni tampoc s'ha
d'amagar darrere una imatge d'hotel, monestir, etc. avant-la-lettre.

Els interns mateixos donen la resposta quan diuen que volen ser vigilats sense exageracions i que
volen espais tranquils, ni massa grans (difícils de vigilar), ni massa petits (on és difícil de tenir
privacitat), senzillament per sobreviure a l'experiència de la presó amb el mínim desgast físic i
psíquic. Per què els arquitectes hem de fingir o dissimular una situació real, ja per ella mateixa
prou dura?  Hem de fer un bon edifici que ni castigui ni amagui la realitat.

Arribem doncs a la paradoxa de la presó transparent al seu propi fi.

Aquest repte té, a més, l'aspecte de la relació amb l'exterior. Els interns no ens han parlat mai de
l'exterior de la presó. Ells no la veuen mai des de fora quan hi són. Però sí que parlen molt de les
relacions entre espais interns i espais externs. És clar que la qualificació de la imatge exterior
canvia molt si pensem en presons amb tipologies més irregulars i menys compactes. Tot depèn
de si els interns, en els seus recorreguts per l'edifici, veuen l'exterior. Aleshores sí que el valoren.
Si no el veuen mai, l'exterior és només dels qui són fora.



Pautes de disseny II. Arquitectura de les presons28

L'estudi d'aquest aspecte, però, escapa als límits del sondeig. De fet, ens portaria a nous estudis,
dins dels quals es podria, per exemple, incloure el problema de la ubicació de les presons a
Catalunya.

c) Sobre el repte de la classificació dels interns, cal indicar que se n'està fent un estudi psicosocial
a la Facultat de Psicologia, i que l'arquitecte no pot fer res més que seguir els programes que li
donin els polítics.

En la mesura en que s'encarreguin presons més i més especialitzades es podran afinar els criteris
de qualificació espacials, amb espais específics per a toxicòmans, disminuïts psíquics, etc.

d) El repte de la violència i la seguretat és, d'acord amb el sondeig, un problema d'equilibri entre
densitat, vigilància i possibilitat "d'escollir" els llocs d'acord amb la situació individual, les
apetències de cada intern, els amics, etc.

Ningú vol espais sense vigilar, ni espais "massa" vigilats. En una "vigilància respectuosa" hi ha
el terme mitjà desitjat. Això comporta una arquitectura semitancada en relació amb la vigilància
i amb una articulació tancada però ràpida i fluïda "entre" les unitats de servei o de vigilància
(Rastullos).

Un mínim de confort i un màxim d'espais agradables, equilibrats i sense racons i camins inútils
és una imatge ideal per als interns. El que per a l'arquitecte és un racó mal dissenyat, per a l'intern
és una font de violència!

e) El repte de la densitat ja ha aparegut en diferents punts de l'informe. Tan sols cal repetir que la
densitat ha de baixar a tot arreu: a les cel·les, als espais comuns, als tallers, als espais esportius
exteriors, etc.

També cal recordar que les presons per a internes amb fills semblen una necessitat ineludible, tot
i les dificultats que podrien comportar.

Diguem de forma irònica, no exempta d'una punta d'amargor, que els joves enquestats avui seran els
penats de demà, els usuaris, cada dia més nombrosos, de les presons de demà. Desitjaria que, en lloc
d'augmentar, la població penada baixés i que la necessitat de noves presons també minvés. Però, si calen
noves presons, hem d'escoltar l'opinió dels funcionaris, educadors, estudiosos i interns que s'hi han
acostat.

La presó sempre serà una presó, però podem fer que el temps que s'hi passi no sigui necessàriament un
temps perdut en un lloc perdut. Un lloc sense temps és la bogeria, és convertir la presó en un manicomi,
i els arquitectes podem ajudar que, malgrat tot, encara hi hagi una diferència...
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Annex I

Normatives per a institucions correccionals d'adults de l'Associació Correccional
Americana (American Correctional Association (ACA))
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Els planificadors i dissenyadors d'instal·lacions noves o remodelades haurien d'estudiar tots els
estàndards de l'ACA, la seva relació amb la distribució de l'espai i el seu criteri de disseny. Els
estàndards següents, però, són especialment crítics pel que fa a la planificació d'instal·lacions i es
presenten com a advertiments importants que s'haurien de repassar freqüentment durant el procés
del disseny d'instal·lacions correccionals d'adults.

Administració, organització i gestió

2-4022. La institució proporciona a tots els interns els programes constructius següents, que
inclouen, com a mínim: recepció i orientació; avaluació i classificació; educació acadèmica
equivalent al nivell secundari; formació professional; feina; serveis religiosos; serveis socials i
orientació; serveis psicològic i psiquiàtric; serveis de biblioteca; sanitat mèdica i dental; activitats
esportives, de lleure i de temps lliure; tracte per part dels interns amb grups municipals; correu i
visites; accés a mitjans i material jurídic, advocats i tribunals; serveis de voluntaris, i orientació i
planificació abans de ser posat en llibertat.

2-4033. Com a mínim anualment, el director en cap repassa les necessitats d'espai i de millores
importants. Les peticions per a l'atorgament del pressupost necessari s'han de fer constar per escrit.

2-4049. Hi ha un àrea de subministrament on els interns poden obtenir articles no oferts per la
instal·lació segons una llista aprovada. Es mantenen controls estrictes d'aquesta activitat i se
segueixen els processos de comptabilitat generals.

2-4083. El pla de formació i desenvolupament del personal de la institució fa una avaluació formal
contínua de tot el preservei, el servei i els programes de formació especialitzats amb un informe
escrit que s'elabora anualment.

2-4084. Els serveis de biblioteca i de referències estan disponibles per complementar el programa
de formació i desenvolupament del personal.

2-4086. L'espai i l'equipament necessaris per al programa de formació i desenvolupament del
personal estan disponibles.

2-4116. La institució manté un historial acumulatiu de cada intern en un directori mestre que inclou
aquests aspectes però que pot contenir-ne d'altres: els esdeveniments importants; les decisions
significatives i la raó per prendre-les; les dates en les quals es van prestar serveis, i la adaptació del
intern a la institució. Aquest directori mestre és en un lloc segur.

2-4127. Edifici existent, renovació i dependència. Les institucions amb més de 500 interns estan
subdividides en unitats de no més de 500 interns en cadascuna, les quals tenen un cap d'unitat i el
personal necessari per donar el servei del programa i portar a terme la supervisió de la vigilància
necessària per a cada unitat.
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Discussió. Les unitats amb 500 o menys interns permeten dirigir els programes a una
escala més petita i més manejable, i les decisions que afecten els interns són preses pel
personal que millor els coneix. Aquestes unitats haurien de ser semiautònomes quan es
tracta d'assumptes de la mateixa unitat, en els serveis de consulta i classificació
intrainstitucional, i en la supervisió de la vigilància. (Vegeu la normativa relacionada 2-
4160.)

2-4128. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. La població assignada a les unitats
d'allotjament no excedeix la capacitat de llits de la instal·lació.

2-4129. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. Només un intern ocupa una habitació
o cel·la designada per a l'ocupació individual, la qual té una superfície de, almenys, 6 metres
quadrats, a condició de que els interns no estiguin més que 10 hores al dia tancats. Quan el
tancament excedeix les 10 hores diàries el superfície és de, almenys, 10 metres quadrats.

2-4130. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. Cada habitació o cel·la té, com a
mínim, les instal·lacions i condicions següents:

- Instal·lacions sanitàries, amb l'accés a vàter per sobre el nivell del sòl, disponible les
24 hores del dia, i una pica amb aigua corrent freda i calenta

- Un llit per sobre el nivell del terra, una taula de treball, ganxos o un armari i una cadira
o tamboret

- Llum natural
Un informe independent i qualificat que ha d'acreditar que:
- La il·luminació és de, almenys, 20 bujies per metre quadrat a la taula de treball i a la

secció d'higiene personal.
- La circulació d'aire és de, almenys, 10 peus cúbics per minut d'aire filtrat extern o bé

recirculat per ocupant.
- Les temperatures són les apropiades per les zones de confort d'estiu i d'hivern, i els

nivells de soroll no excedeixen els 70 decibels durant el dia i els 45 decibels durant la
nit.

Discussió. La deprivació sensorial s'hauria de reduir donant varietat en termes d'espai,
textures i colors de superfície. Hi hauria d'haver llum natural a través de les finestres de
la cel·la o habitació que donessin a l'exterior o bé de un font de 7 metres de l'habitació o
cel·la. El llit hauria de ser més alt que el terra i tenir un matalàs net i cobert amb les
mantes necessàries. Les temperatures aconsellades són de 66 a 80 graus Fahrenheit en la
zona de confort d'estiu, òptimament 71 graus, i de 61 a 73 graus Fahrenheit en la zona de
confort d'hivern, òptimament 70 graus.

2-4131. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta (només amb seguretat mínima). En
el cas d'aplicació d'habitacions d'ocupació múltiple, s'allotjan no menys de 3 i no més que 50
interns en cadascuna, aquestes són examinades prèviament per veure si són aptes per a la
convivència en grup. Les habitacions d'ocupació múltiple són observades contínuament pel
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personal i presenten les instal·lacions i condicions següents:
- Una superfície de sòl mínima de 5 metres quadrats per ocupant en l'àrea de dormir i

una alçada del sòl al sostre de no menys que 2,5 metres;
- Instal·lacions de vàter i dutxa amb un mínim d'un vàter funcionant i una dutxa per cada

vuit ocupants;
- Una pica operativa amb aigua corrent calenta i freda per cada sis ocupants;
- Només llits individuals;
- L'accés a una casella o espai d'emmagatzematge privat per a cada ocupant;
- Llum natural;
Un informe independent i qualificat ha d'acreditar que:
- La il·luminació és de, almenys, 20 bujies a la taula de treball i a la secció d'higiene

personal;
- La circulació és de, almenys, 10 peus cúbics d'aire filtrat extern o recirculat per minut

i per ocupant;
- Les temperatures són les adequades per a les zones de confort d'estiu i d'hivern, i els

nivells de soroll no excedeixen els 70 decibels durant el dia i els 45 decibels durant la
nit.

Discussió. On l'allotjament d'ocupació múltiple no es pot evitar, com passa amb els
dormitoris o en casos on s'apliquen les condicions de seguretat mínimes com una situació
de convivència preferible, el nombre d'interns vivint junts hauria de ser el més baix
possible. Tots els interns situats en allotjaments d'ocupació múltiple haurien de ser
curosament examinats pel comitè classificador o per un altre grup autoritzat abans de la
seva assignació. S'haurien de proporcionar cadires i taules o bé a la secció de dormir o a
la habitació de dia per llegir i escriure. (Vegeu les normatives relacionades 2-4152, 2-4401
i 2-4405.)

2-4132. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. Les institucions de seguretat mínima
o les àrees de seguretat mínima dintre d'institucions grans proporcionen habitacions individuals
amb control de la clau compartit pels interns i el personal, o l'accés continu al vàter i instal·lacions
de dutxa i aigua corrent calenta i freda, inclosa l'aigua potable. Les habitacions també proporcionen
les instal·lacions i condicions següents:

- Una superfície mínima de sòl de 9 metres quadrats;
- Una llitera per sobre el nivell del terra, una taula de treball, ganxos o un espai d'armari

i una cadira o tamboret;
- Llum natural;
Un informe independent i qualificat que ha d'acreditar que:
- La il·luminació és de, almenys, 20 bujies a la taula de treball i a la secció d'higiene

personal.
- La circulació d'aire és de, almenys, 0,1 metres cúbics d'aire filtrat extern o recirculat

per minut i per ocupant;
- Les temperatures són les apropiades per a les zones de confort d'estiu i d'hivern, i els

nivells de soroll no excedeixen els 70 decibels durant el dia i els 45 decibels durant la
nit.



Pautes de disseny II. Arquitectura de les presons34

2-4133. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. Quan homes i dones viuen a la
mateixa institució hi ha allotjament separat.

2-4134. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. Hi ha dues sortides identificables
en cada agrupació d'allotjaments dels interns i en altres àrees d'alta densitat per fer possible
l'evacuació ràpida d'interns i personal durant casos d'emergència. (Obligatori)

2-4135. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. Les unitats d'allotjament de
segregació proporcionen condicions de vida que s'aproximen a les de la població general dels
interns; totes les excepcions són clarament documentades. Les unitats d'allotjament de segregació
proporcionen les instal·lacions i condicions següents:

- Habitacions o cel·les d'ocupació individual amb un superfície de sòl de, almenys, 10
metres quadrats;

- Instal·lacions, amb l'accés a vàters per sobre el nivell del sòl disponibles sense
assistència del personal 24 hores al dia i aigua corrent calenta i freda.

- Llum natural;
- Una llitera per sobre del nivell del sòl, una taula de treball o espai per escriure i un

tamboret;
Un informe independent i qualificat que ha d'acreditar que:
- La il·luminació és de, almenys, 20 bujies a la taula de treball i a la secció d'higiene

personal;
- La circulació d'aire és de, almenys, 0,1 metres cúbics d'aire fresc o purificat per minut;
- Les temperatures són les apropiades per a les zones de confort d'estiu i hivern, i els

nivells de soroll no excedeixen els 70 decibels durant el dia i els 45 decibels durant la
nit.

2-4136. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. Les habitacions de segregació
permeten als interns assignats conversar amb altres en la mateixa unitat d'allotjament i tenir portes
que facin possible l'observació del personal.

2-4137. Edifici existent, renovació. Hi ha un espai d'habitació de dia per al temps lliure separada
per cada unitat d'allotjament de la població general.

2-4138. Edifici existent, renovació. Es proporciona un espai fora de la cel·la per a l'exercici dels
interns.

2-4139. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. En les institucions que ofereixen
programes acadèmics i de formació professional, les aules estan dissenyades en col·laboració amb
els autoritats escolars.

2-4140. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. Hi ha una habitació o zona de visita
per a visites de contacte i, si cal, una zona de visites per a visites sense contacte. Les dues
proporcionen un grau de privacitat raonable.
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Discussió. Mentre que cal tenir en compte la seguretat, un cert grau de privacitat pot
augmentar el valor de les visites tant per a l'intern com per al visitant. Hi hauria d'haver
serveis separats per als interns i per als visitants, tant per a homes com per a dones. Hi
hauria d'haver un espai adequadament dissenyat per permetre la inspecció i l'examen dels
interns i dels visitants. S'hauria de proporcionar espai per guardar adequadament abrics,
bosses i altres pertinences no permeses en l'àrea de visita.

2-4141. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. Es proporciona l'espai per a un servei
de menjar o menjador, o es facilita un servei de menjar mòbil.

Discussió. S'hauria de proporcionar una àrea a prop de les instal·lacions d'allotjament on
els interns poguessin comprar articles personals. El menjador hauria de ser dimensionat
segons la població d'interns. Quan cal, per qüestions de seguretat, el personal pot portar
carros mòbils a les instal·lacions de cel·les.

2-4142. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. Si la institució té torres de vigilància,
estan situades de forma que permeten una visió sense obstacles de les instal·lacions i del seu
perímetre i són equipades amb armes, il·luminació, allargavistes i aparells de comunicació
necessaris per a l'execució efectiva de la seva funció.

2-4143. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. L'àrea de preparació del menjar i el
menjador inclouen un espai per a la preparació de menjar basat en la població.

2-4144. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. Es proporciona espai per al personal
administratiu, vigilant, professional i clerical. Aquest espai inclou sales de conferències, sala de
personal, magatzem per a arxivadors, vestíbul públic i instal·lacions de serveis.

2-4145. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. Els interns disminuïts són allotjats
tenint en compte la seva seguretat. Les unitats de cel·les o d'allotjament utilitzats per ells són
dissenyades adequadament i proporcionen la màxima integració possible amb la població general.
Els interns disminuïts confinats a la instal·lació poden accedir als programes i activitats
institucionals apropiats.

Discussió. Els interns greument disminuïts poden ser allotjats en instal·lacions especials.
Quan la institució accepta persones disminuïdes ha de tenir condicions per allotjar-les i
per usar els recursos de les instal·lacions.

2-4146. Edifici existent, renovació, dependència, noves plantes. Totes les àrees de la instal·lació
accessibles per al públic també són accessibles i utilizables per al personal i per als visitants
disminuïts.

2-4147. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. Es proporciona un espai per a
armaris de conserges equipats amb una pica i estris de neteja.
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2-4148. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. Hi ha habitacions d'emmagatzematge
a la institució per a roba, llençols i material de neteja.

2-4149. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. Hi ha espai d'emmagatzematge
disponible per als objetes personals dels interns.

2-4150. Edifici existent, renovació, dependència, nova planta. Es proporciona un espai separat i
adequat per a l'equipament mecànic.

Discussió. S'hauria de proporcionar espai suficient per a l'equipament necessari de
calefacció, ventilació, aire condicionat, subministrament d'aigua, evacuació
d'escombraries, electricitat, comunicacions, etc. A les instal·lacions més petites, l'espai per
a aquest equipament hauria de constituir no més del 12% de tot el espai del sòl. En
instal·lacions de fins a 10.000 metres quadrats, s'hi hauria d'assignar un 8% de total de
l'espai del sòl.

2-4152. Renovació, dependència, nova planta. La planificació exclou l'ús de dormitoris per a
l'allotjament d'interns en les institucions de seguretat màxima, tancada o mitjana.

2-4153. Renovació, dependència, nova planta. La institució està d'acord amb les ordenances per
a la construcció federals, estatals i locals.

Discussió. Sovint una jurisdicció estatal o local dóna permís a una institució. Aquest
permís indica conformitat amb totes les ordenances per a la construcció. En els casos en
què no s'expedeix un permís, les cartes o certificats de conformitat són acceptables. En el
cas que l'agència no se sotmeti a les ordenances locals per a la construcció, s'han d'aplicar
a la institució les ordenances estatals o nacionals apropiades.

2-4154. Renovació, dependència, nova planta. Informe independent i qualificat que acrediti que
la ventilació és de, almenys, 0,1 metres cúbics d'aire extern o recirculat filtrat per minut per ocupant
humà en les agrupacions de cel·les i estacions de guàrdia, i de 0,2 metres cúbics per minut en els
menjadors. Les necessitats d'il·luminació per a la instal·lació estan determinades segons les tasques
que s'hi realitzin com també els acabats i colors de les superfícies interiors, els tipus de fonts de
llum i la distància entre elles, la il·luminació externa, les ombres i la lluentor.

2-4155. Renovació, dependència, nova planta. Informe independent i qualificat que acrediti que
el material dels acabats interiors en àrees d'allotjament d'interns, àrees de sortides i àrees de reunió
públiques estan d'acord amb les ordenances de seguretat d'incendis reconegudes en l'àmbit nacional
(obligatori).

Discussió. Cap moble, sostre, mur o sòl s'hauria de construir amb plàstics escumats o
goma escumada a menys que les característiques de comportament del material davant el
foc fossin conegudes i acceptables. (Vegeu la normativa relacionada 2-4166.)
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2-4156. Renovació, dependència, nova planta. Hi ha un espai interior per a l'exercici físic quan fa
mal temps; aquest espai fa no menys que 20 x 30 metres, amb una alçada de sostre de no menys
que 7 metres.

2-4157. Renovació, dependència, nova planta. Hi ha un mínim de dos acres d'espai de lleure a l'aire
lliure per cada unitat d'interns de fins a 500, es proporciona un espai de lleure a l'aire lliure
addicional amb 9 metres quadrats per cada intern que passi dels 500.

Discussió. Les oportunitats recreatives proporcionen activitats sanes i de relaxació als
interns i creen sortides per reduir tensions. Les àrees de lleure haurien de tenir espai i
equipament per a activitats de pista, aixecament de peses, beisbol, handbol, etc. per
respondre a una varietat d'interessos. (Vegeu la normativa relacionada 2-4458.)

2-4158. Dependència, nova planta. Hi ha un espai separat o habitació de dia o temps lliure per a
cada unitat d'allotjament de població general que té 4 metres quadrats d'espai de sòl per cada intern,
excloent-ne els passadissos de circulació davant de les cel·les o habitacions.

Discussió. Les habitacions de dia haurien de tenir espai de sòl suficient per permetre una
varietat d'activitats com llegir, escriure, usar jocs de taula i veure televisió. Els passadissos
de circulació davant de les cel·les o habitacions no s'haurien d'incloure en l'àrea
considerada habitació de dia. (Vegeu la normativa relacionada 2-4137.)

2-4159. Dependència, nova planta. Les unitats d'allotjament de segregació administratives són les
mateixes que les de la població general i tenen una àrea interior per a l'exercici fora de l'habitació
o cel·la que té 4 metres quadrats d'espai de sòl per cada intern que vulgui fer exercici.

2-4160. Noves plantes. La institució està dissenyada per acomodar només 500 interns.

2-4161. Noves plantes. L'institució està situada dins de les 70 quilòmetres d'un nucli de població
civil d'almenys 10.000 persones, o, com a mínim, a menys d'una hora amb cotxe a un hospital, als
bombers i al transport públic.

2-4162. Un informe independent i qualificat que acrediti que la institució compleix les ordenances
aplicables de seguretat d'incendis. (Obligatori)

Discussió. Les ordenances d'incendi locals o estatals s'ha de seguir estrictament per
assegurar la seguretat i benestar dels interns i del personal. Els informes d'inspeccions
periòdiques i l'acció respecte a aquests informes han d'estar disponibles. Si les ordenances
locals i/o estatals no són aplicables, s'apliquen els requisits de la Normativa de seguretat
de vida de l'Associació Nacional de Seguretat d'Incendis (National Fire Protection
Association Life Safety Code). (edició corrent). (Vegeu les normatives relacionades 2-
4164 i 2-4172.)
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2-4165. La institució té una alarma de foc automàtica i un sistema de detecció de fum certificat per
un inspector independent qualificat format en l'aplicació de normatives nacionals de seguretat
d'incendis. Si la institució depèn d'un departament d'incendis local, el sistema d'alarma de foc hi
és connectat directament. Sempre que sigui possible, tots els elements del sistema són provats cada
trimestre; el seu bon estat i l'operació del sistema són certificats anualment per un oficial estatal
d'incendis o per una altra autoritat qualificada. (Obligatori)

2-4166. Les especificacions per a la selecció i compra de mobles per a la instal·lació segueixen els
requisits de seguretat d'incendis respecte als materials seleccionats. (Obligatori)

Discussió. Mobles, matalassos, coixins o altres materials de plàstic espumats o de goma
espumada (per exemple poliuretà o poliestirè) poden suposar un perill remarcable per la
important producció de fum d'aquests materials, la forma ràpida de cremar una vegada
encesos i l'alliberament de calor important que produeixen. Aquests materials s'haurien
de sotmetre a una avaluació de seguretat d'inflamabilitat abans de comprar-los o utilitzar-
los. Es recomana utilitzar matalassos de cotó tractats amb àcid bòric. S'haurien de treure
tots els matalassos de poliuretà. (Vegeu la normativa relacionada 2-4155.)

2-4167. Les instal·lacions institucionals estan proveïdes de receptacles incombustibles per a restes
cremades i contenidors separats per a altres deixalles combustibles per tots els llocs accessibles a
les zones d'allotjament de la la institució. Hi ha contenidors especials per a líquids inflamables i
per a draps utilitzats amb líquids inflamables. Tots els receptacles i contenedors són buidats i
netejats diàriament. (Obligatori)

Discussió. La contenció apropiada i segura de materials inflamables i la desinfecció
d'aquests contenidors són factors essencials en la prevenció d'incendis.

2-4168. La instal·lació té sortides indicades clarament i permanentment, sempre visibles, lliures
d'obstacles i mantingudes en condicions d'ús. (Obligatori)

Discussió. No s'hauria d'utilitzar cap il·luminació elèctrica operada per bateria, llum
portàtil o llanterna per a una il·luminació primària de les sortides. La il·luminació operada
per bateria, però, es pot utilitzar com una font d'emergència quan la il·luminació normal
falli com es defineix en la Normativa nacional d'electricitat (NFPA National Electrical
Code). Aquests requisits també s'apliquen a les sortides en edificis d'ús públic o d'ús
comú.

2-4169. Un inspector independent qualificat format en l'aplicació de normatives nacionals de
seguretat d'incendis certifica que la distància fins a totes les sortides està d'acord amb les
normatives. (Obligatori)

Discussió. Si no s'aplica a cap altra normativa, la Normativa de seguretat de vida (Life
Safety Code) indica les distàncies des de punts diversos de la institució per àrees amb i
sense sistemes d'aparells ruixadors automàtics. (Vegeu la normativa relacionada 2-4134.)

2-4170.  La institució té l'equipament necessari per mantenir els llums, la potència i les
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comunicacions essencials en cas d'emergència.

Discussió. La institució hauria de tenir unitats de potència d'emergència funcionant amb
bateria o motor per proporcionar la il·luminació essencial i per mantenir les funcions
mínimes dins de la institució i per continuar tenint comunicacions amb l'exterior. (Vegeu
la normativa relacionada 2-4213.)

2-4173. Les normes i els procediments escrits indiquen els mitjans per a l'alliberament immediat
d'interns en àrees tancades amb clau en cas d'emergència i proporcionen un sistema de suport.

Discussió. Les responsabilitats del personal en una situació d'emergència s'haurien de
definir clarament. Haurien de saber on localitzar i com identificar les claus i tenir
coneixement de totes les rutes d'evacuació. Els interns haurien de rebre instruccions sobre
els procediments d'emergència. Una estació de control o altres llocs separats de l'àrea de
l'allotjament dels interns estan equipats amb medis fiables manuals per obrir panys a les
portes giratòries i corredisses i així permetre l'alliberament ràpid dels interns en cas
d'incendi o una altra emergència.

2-4175. Les normes i els procediments escrits determinen el control i l'ús de tots els materials
inflamables tòxics i càustics. (Obligatori)

Discussió. Materials com lleixiu, insecticida, alcohol anticongelant i desnaturalitzat poden
causar la mort o ferides greus. S'haurien de prendre mesures per assegurar que els interns
mai no estiguin en possessió d'aquest tipus de material sense estar sotmesos a la
supervisió constant de personal qualificat. Aquests materials s'haurien d'emmagatzemar
en àrees segures, inaccessibles per als interns, i s'hauria d'utilitzar un sistema preescrit per
justificar-ne la distribució.

2-4177. El perímetre de la institució és controlat per un mitjà apropiat que assegura que els interns
es queden dins del perímetre i així també preve l'accés al públic general sense l'autorizació
apropiada.

Discussió. Les institucions de seguretat màxima (o centres tancats) i mitjana normalment
exigeixen parets o tanques amb zones de seguretat entre els edificis i àrees de recreació
i la barrera. Si s'utilitzen dues tanques, haurien d'estar separades per, almenys, 3 metres,
i una hauria d'estar encastada en formigó en tota la seva longitud. La majoria d'institucions
de seguretat mínima tenen tanques simples o no en tenen i utilitzen diverses combinacions
d'aparells mecànics (sistemes electrònics, de pressió, de so o de làser) i patrulles mòbils
per aconseguir un perímetre segur.

2-4179. Els vestíbuls de seguretat i portes de sortida constitueixen les úniques bretxes en el
perímetre de seguretat de la institució. (Important: només instal·lacions de seguretat mitjana i
mínima)
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2-4180. El tràfic de vianant i de vehicles hauria d'entrar i sortir per punts determinats del perímetre.
(Important: només instal·lacions de seguretat mitjana i mínima)

2-4181. La institució manté un centre de control per proporcionar ordre i seguretat.

2-4187. La institució té instal·lacions per a la descàrrega i la càrrega segura d'armes de foc.

2-4189. Les armes de foc, els agents químics i l'equipament de seguretat relacionat són
emmagatzemats en un dipòsit segur però fàcilment accessible, separat de l'allotjament d'interns i
de les àrees d'activitat. Es fa un control de l'inventari mensualment per determinar-ne la condició
i les dates de caducitat.

Discussió. La institució hauria de mantenir un arsenal per a l'emmagatzematge segur i el
manteniment de totes les armes de foc, munició, agents químics i altres artefactes de
seguretat. L'arsenal s'hauria de col·locar fora de l'àrea d'allotjament d'interns i de l'àrea
d'activitats. Unes normes escrites haurien d'indicar qui hi té accés.

2-4197. Les normes i els procediments escrits decideixen el control i l'ús d'eines i equipament
culinari i mèdic.

Discussió. Les eines i utensilis com tisores de jardiner, equipaments de soldadura,
ganivets de carnicer i fulles d'afaitar poden causar la mort o feride greus. Haurien d'estar
tancats en un panell de control i repartits d'acord amb un sistema preescrit. S'haurien de
fer sempre previsions per examinar les eines i els utensilis a fons i per controlar-ne l'ús.

2-4224. Les normes i els procediments escrits possibiliten que els interns aïllats tinguin
l'oportunitat d'afaitar-se i dutxar-se almenys tres vegades a la setmana.

2-4227. Les normes i procediments escrits possibiliten que els interns aïllats tinguin l'oportunitat
de rebre visites si no hi ha raons substancials per negar-los privilegis d'aquest tipus.

2-4228. Les normes i els procediments escrits possibiliten que els interns en detenció disciplinaria
tinguin privilegis limitats de telèfon, excepte per trucades relacionades específicament amb l'accés
a l'advocat del seu servei, si no hi ha una autorització del director o la persona delegada.

2-4229. Les normes i els procediments escrits possibiliten que els interns en segregació
administrativa i custòdia protegida tinguin privilegis de telèfon.

2-4232. Les normes i procediments escrits possibiliten que els interns en segregació facin, com a
mínim una hora al dia i cinc dies a la setmana, exercici fora de les cel·les, si consideracions de
seguretat no dicten el contrari.

2-4241. Les normes i els procediments possibiliten dietes especials apropiades prescrites pel
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personal mèdic o els dentistes. (Obligatori)

Discussió. Les dietes terapèutiques haurien d'estar disponibles amb autorització mèdica.
S'haurien de preparar i servir dietes específiques d'acord amb les ordres del metge o
dentista que porta a terme el tractament, o segons les instruccions de l'oficial responsable
de l'autoritat de sanitat. Les prescripcions de dieta mèdica haurien de ser específiques i
completes presentat en escrit al cap del servei de menjador (i reescrit mensualment). Les
dietes especials s'haurien de restringir a allò el més senzill possible i s'haurien d'ajustar
el màxim possible al menjar servit als altres interns.

2-4242. Les normes i els procediments escrits proporcionen dietes especials per a interns amb
creences religioses que exigeixen el seguiment de lleis religioses de dieta.

2-4245. Les instal·lacions de vàter i pica estan disponibles per al personal i els interns prop de l'àrea
de preparació del menjar.

2-4247. Hi ha instal·lacions sanitàries d'emmagatzematge amb control de temperatura per a
l'emmagatzematge de tots els comestibles.

2-4250. L'espai està acondicionat per menjar en grup si consideracions de seguretat no justifiquen
el contrari.

2-4256. Un informador extern certifica que la font i el subministrament d'aigua de la institució, ja
sigui de propietat i operat pel departament d'aigua públic o per la institució, està d'acord amb les
lleis i normatives jurisdiccionals.

2-4259. La institució és fa càrrec de la destrucció d'escombraries. (Obligatori)

2-4265. La reserva de roba, roba blanca i llençols excedeix la necessària per a la població d'interns
de la instal·lació.

2-4266. La institució proporciona la neteja meticulosa i, quan és necessari, la desinfecció de la roba
personal de l'intern abans d'emmagatzemar-la o abans que l'intern se la quedi per portar-la.

2-4268. A les àrees d'allotjament hi ha instal·lacions suficients de banys per permetre que els
interns de la població general es dutxin almenys tres vegades a la setmana.

2-4269. L'aigua per a les dutxes és controlada amb termostat per garantir la seguretat dels interns.

2-4270. Hi ha serveis de barberia per als interns que compleixen els requisits de sanitat aplicables.

2-4275. Una instal·lació mèdica adequadament equipada, que compleix els requisits legals per a
un hospital general amb llicència per als serveis que ofereix, està disponible per a tots els interns.
(Obligatori)
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2-4277. L'espai, l'equipament, els subministraments i els materials per a serveis de sanitat són
proporcionats i mantinguts d'acord amb les indicacions de la autoritat de sanitat.

2-4295. Les normes i els procediments escrits exigeixen que s'ofereixi a cada intern el servei dental
de rutina o d'emergència, dirigit i controlat per un dentista amb llicència estatal o federal apropiada.
El pla individual de tractament inclou el següent:

- Un examen dental, si no s'ha fet en els últim sis mesos, i instruccions d'higiene a
l'arribada;

- Un examen passats tres mesos, amb radiografies si és necessari, basat en la informació
de l'examen inicial;

- Un sistema d'esquemes que identifiquin la salut dental i especifiquin les prioritats de
tractament per categoria;

- Consulta amb referències d'especialistes reconeguts en ortodontologia.

2-4305. Les normes i els procediments escrits posen a la disposició dels interns un seguiment
constant i convalescent.

2-4306. Les normes i els procediments escrits exigeixen que desintoxicació gradual de l'alcohol,
opiacis, narcòtics, altres estimulants i drogues sedants es faci com segueix:

Quan es faci a la instal·lació, estarà sota la supervisió d'un metge; quan no sigui així, es
faran els preparatius per portar-la a terme en un hospital o en un centre municipal de
desintoxicació.

2-4317. Les normes i els procediments escrits tenen en compte la gestió adequada de fàrmacs i
tracten els temes següents:

- Un formulari especialment desenvolupat per a la instal·lació;
- La pràctica de fer receptes exigeix que:

· els medicaments psicotròpics siguin receptats només quan estan indicats clínicament
com un aspecte d'un programa de teràpia;
· hi hagi uns períodes de temps màxims per a tots els medicaments;
· la persona que recepta reavaluï una recepta abans de renovar-la.

- Procediments per a la recepció de medicaments i el seu emmagatzematge, preparació
i administració o distribució;

- Emmagazenatge de màxima seguretat i control d'inventari periòdic de totes les
substàncies, les xeringues i les agulles;

- Preparació de medicaments segons la llei federal i estatal apropiada;
- Administració de medicaments a càrrec de persones adequadament formades i sota la

supervisió de l'autoritat sanitària i l'administrador o persona designada;
- Responsabilitat per administrar o distribuir medicaments quan sigui oportú segons les

ordres del metge.
(Obligatori)
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2-4325. Les normes i els procediments escrits permeten als interns posar-se en contacte amb
advocats i els seus representants autoritzats.

2-4326. Les normes i els procediments tenen en compte el dret dels interns a una biblioteca de dret
adequada i a materials i serveis relacionats amb assumptes legals. La biblioteca de dret inclou, com
a mínim, material constitucional estatutari de casos legals rellevants posat al dia, normes de
tribunals aplicables i tractats de pràctica. Quan un intern per si sol no sigui capaç d'utilitzar la
biblioteca de dret es proporciona l'assistència addicional necessària.

2-4336. Les normes i els procediments escrits donen als interns el dret de practicar la seva religió.
Només han de tenir en compte les limitacions necessàries per guardar l'ordre i la seguretat
institucionals.

2-4337. Les normes i els procediments escrits donen als interns el dret de rebre visites. Només
s'han de tenir en compte les limitacions necessàries per guardar l'ordre i la seguretat institucionals.

2-4379. Les normes i els procediments escrits permeten als interns l'accés a telèfons públics.

2-4382. Les normes i els procediments escrits indiquen la forma de registre dels visitants quan
entren a la institució i les circumstàncies en què es pot escorcollar els visitants.

2-4383. Les normes i els procediments escrits tenen en compte que les instal·lacions de visita
permeten la comunicació informal, amb l'oportunitat de contacte físic. Els recursos que exclouen
el contacte físic no són utilitzats excepte en els casos de riscos de seguretat comprovats.

2-4385. Les normes i els procediments escrits regulen visites especials.

2-4388. Les normes i els procediments escrits regulen la recepció i l'orientació de nous interns. Si
cal, són revisats anualment i posats al dia.

2-4389. Els procediments escrits per a la admissió d'interns nous en el sistema inclouen )encara
que no s'hi limiten) els punts següents:

- Determinació que l'individu es remet legalment a la institució.
- Inspecció completa de l'individu i de les seves pertinènces.
- Custòdia d'objectes personals.
- Dutxa i tractament de cabells, si cal.
- Lliurament de roba neta i rentat necessari.
- Fotografia i presa d'empremtes dactilars amb l'anotació de marques identificables o

altres característiques físiques poc comunes.
- Examen mèdic, dental i mental.
- Assignació a una unitat d'allotjament.
- Registre de dades personals bàsiques i informació per a la llista de correu i visites.
- Assistència als interns quan s'informa els seus familiars sobre l'admissió.
- Explicació dels procediments referents a la llista de correu i les visites.
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- Assignació a l'intern d'un número de registre.
- Lliurament a l'intern de material d'orientació escrit.

2-4392. Les normes i els procediments escrits indiquen els objectes personals que els interns poden
tenir.

2-4416. Les normes i els procediments possibiliten que tot el treball institucional i els programes
industrials i de formació professional/educació estiguin d'acord amb les normes mínimes federals
i estatals de treball, del local, sanitàries i de seguretat. Hi ha documentació de les inspeccions
sanitàries i de seguretat fetes per oficials federals estatals i/o locals un cop a l'any com a mínim.
La inspecció setmanal de tots el programes és portada a terme per personal qualificat institucional.
(Obligatori)

2-4419. Les normes i els procediments escrits estableixen programes de lliurament de permisos i
de treball per donar oportunitats d'ocupació addicionals als interns coherents amb els requisits de
seguretat institucionals i de la comunitat.

2-4421. El pla de treball per als interns preveu l'ocupació d'interns disminuïts.

2-4422. Hi ha un programa educatiu extens a disposió de tots els interns elegibles que comprèn des
de l'alfabetització fins al batxillerat i inclou tècniques de comunicació, matemàtiques i ciències
socials.

2-4431. El programa educatiu disposa d'un equipament especialitzat que inclou, com a mínim,
aules, espais per ensenyar, materials i instal·lacions audiovisuals, pissarres i espai administratiu.

2-4436. Els programes postsecundaris d'educació acadèmica i de formació professional estan
disponibles per als interns qualificats.

2-4437. La institució utilitza recursos municipals per al desenvolupament de programes educatius
acadèmics i de formació professional per a interns seleccionats.

2-4439. Els programes de formació professional estan integrats per programes acadèmics i són
rellevants per a les necessitats professionals dels interns i per a les oportunitats d'ocupació en la
comunitat.

2-4440. Les normes i els procediments escrits regulen el manteniment i la gestió de registres
educatius i professionals.

2-4442. La institució manté i/o proporciona l'accés a serveis de biblioteques grans que inclouen,
encara que no s'hi limiten, una col·lecció de referència amb materials generals i especialitzats.
També garanteix l'adquisició continua i planificada de materials d'acord amb les necessitats del
personal institucional i dels interns.
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2-4452. Les normes i els procediments escrits estableixen un programa comprensiu d'esbarjo que
inclou activitats de temps lliure semblants a les de la comunitat.

2-4458. Les instal·lacions i l'equipament en bon estat i indicats per a les activitats planificades de
temps lliure, estan disponibles en proporció a la població d'interns.

2-4470. La institució ofereix instal·lacions i equipament per portar a terme els programes religiosos
per als interns.
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Annex II

Standards for Adult Correctional Institutions from the American Correctional
Association (ACA)
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Planners and designers of new or remodeled facilities should consider all ACA Standards and their
relationship to space allocation and design criteria. However, the following standards are especially
critical in facility planning and are presented as important reminders which should be reviewed
frequently during the design process of adult correctional facilities.

Administration, Organization and Management

2-4022. The institution provides for all inmates the following constructive programs, including,
at a minimum: reception and orientation; evaluation and classification; academic education
equivalent to high school; vocational training; employment; religious services; social services and
counseling; psychological and psychiatric services; library services; medical and dental health care;
athletic, recreational and leisure time activities; inmate involvement with community groups; mail
and visiting; access to media, legal materials, attorneys and courts; volunteer services; and
prerelease orientation and planning.

2-4033. At least annually, the warden/superintendent reviews space requirements and the need for
capital improvements; requests for needed budget allocations are recorded in writing.

2-4049. There is an inmate commissary or canteen where inmates can purchase items not furnished
by the facility from an approved list. Strict controls are maintained over its operation and standard
accounting procedures are followed.

2-4083. The institution's training and staff development plan provides for an ongoing formal
evaluation of all pre-service, in-service, and specialized training programs, with a written report
prepared annually.

2-4084. Library and reference services are available to complement the training and staff
development program.

2-4086. Space and equipment required for the training and staff development program is available.

2-4116. The institution maintains a cumulative case history on each inmate in a master file that
includes, but is not limited to these items: important events; significant decisions and their rationale
for the decisions; dates on which services were rendered; and inmate institutional adjustment. This
master file is placed in a secure location.

2-4127. Existing, renovation, addition. Institutions of more than 500 inmates are subdivides into
units of not more than 500 inmates each which are staffed by a unit manager and the number and
variety of personnel required to provide the program services and custodial supervision needed for
each unit.

Discussion: Units of 500 or less inmates permit programs to be conducted on a smaller,
more manageable scale and decisions affecting inmates to be made by those personnel
who know them best. Such units should be semi-autonomous as related to matters within
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the unit, counseling services and intra-institution classification, and custodial supervision.
(See related standard 2-4160)

2-4128. Existing, renovation, addition, new plant. The population assigned to housing units does
not exceed the rated bed capacity of the facility.

2-4129. Existing, renovation, addition, new plant. Only one inmate occupies a room or cell
designed for single occupancy which has a floor area of at least 60 square feet, provided inmates
spend no more than 10 hours per day locked in. When confinement exceeds 10 hours per day, there
are at least 80 square feet of floor space.

2-4130. Existing, renovation, addition, new plant. Each room or cell has, at a minimum, the
following facilities and conditions:

- Sanitation facilities, including access to toilet above floor level which is available for
use without staff assistance 24 hours a day and wash basin with hot and cold running
water

- A bed at above floor level, desk, hooks or closet space, chair or stool
- Natural light
Documentation by an independent, qualified source that:
- Lighting is at least 20 footcandles at desk level and in the personal grooming area;
- Circulation is at least 10 cubic feet of outside or recirculated filtered air per minute per

human occupant;
- Temperatures are appropriate to the summer and winter comfort zones; and noise levels

do not exceed 70 decibels in daytime and 45 decibels at night.

Discussion: Sensory deprivation should be reduced by providing variety in terms of space,
surface textures and colors. Natural lighting should be available either by cell or room
windows to exterior or from a source within 20 feet of the room or cell. The bed should
be elevated from the floor and have a clean, covered mattress with blankets provided as
needed. Suggested temperatures are 66 to 80 degrees Fahrenheit in the summer comfort
zone, optimally 71 degrees, and 61 to 73 degrees Fahrenheit in the winter comfort zone,
optimally 70 degrees.

2-4131. Existing, renovation, addition, new plant (minimum security only). Where used, multiple
occupancy rooms house no less than three and no more than 50 inmates each who are screened for
suitability to group living prior to admission. Multiple occupancy rooms are continuously observed
by staff and provide the following facilities and conditions:

- A minimum floor area of 50 square feet per occupant in the sleeping area and a clear
floor to ceiling height of not less than eight feet;

- Toilet and shower facilities at a minimum of one operable toilet and shower for every
eight occupants;

- One operable wash basin with hot and cold running water for every six occupants;
- Single beds only;
- Access to a locker or private storage space for each occupant;
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- Natural light;
Documentation by an independent, qualified source that:
- Lighting is at least 20 footcandles at desk level and in the personal grooming area;
- Circulation is at least 10 cubic feet of outside or recirculated filtered air per minute per

occupant;
- Temperatures are appropriate to the summer and winter comfort zones; and noise levels

that do not exceed 70 decibels in daytime and 45 decibels at night.

Discussion: Where multiple occupancy housing cannot be avoided, as in dormitories, or
where it is used in minimum security conditions as a preferred living situation, the
number of inmates rooming together should be kept as low as possible. All inmates placed
in multiple occupancy housing should be carefully screened by the classification
committee or other authorized group prior to assignment. Chairs and tables should be
provided either in the sleeping area or dayroom for reading and writing. (See related
standards 2-4152, 2-4401, and 2-4405)

2-4132. Existing, renovation, addition, new plant. Minimum security institutions, or minimum
security areas within larger institutions provide individual rooms with key control shared by the
occupants and staff, or continuous access to toilet and shower facilities and hot and cold running
water, including drinking water. Rooms also provide the following facilities and conditions:

- A minimum floor area of 60 square feet;
- A bunk at above floor level, desk, hooks or closet space, chair or stool;
- Natural light;
Documentation by an independent, qualified source that:
- Lighting is at least 20 footcandles at desk level and in the personal grooming area;
- Circulation is at least 10 cubic feet of outside or recirculated filtered air per minute per

occupant;
- Temperatures are appropriate to the summer and winter comfort zones; and noise levels

do not exceed 70 decibels in daytime and 45 decibels at night.

2-4133. Existing, renovation, addition, new plant. When males and females are housed in the same
institution there are separate sleeping quarters.

2-4134. Existing, renovation, addition, new plant. There are two identifiable exits in each inmate
housing area and other high density areas to permit the prompt evacuation of inmates and staff
under emergency conditions. (Mandatory)

2-4135. Existing, renovation, addition, new plant. The segregation housing units provide living
conditions that approximate those of the general inmate population; all exceptions are clearly
documented. Segregation housing units provide the following facilities and conditions:

- Single occupancy rooms or cells with a floor area of at least 80 square feet;
- Sanitation facilities, including access to above-floor toilet facilities available for use

without staff assistance 24 hours per day and hot and cold running water;
- Natural light;
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- A bunk at above floor level, desk or writing space and stool;
Documentation by an independent, qualified source that:
- Lighting is at least 20 footcandles at desk level and in the personal grooming area;
- Circulation is at least 10 cubic feet of fresh or purified air per minute;
- Temperatures are appropriate to the summer and winter comfort zones; and noise levels

do not exceed 70 decibels in daytime and 45 decibels at night.

2-4136. Existing, renovation, addition, new plant. The segregation rooms permit inmates assigned
to them to converse with others in the same housing unit and have doors which permit observation
by staff.

2-4137. Existing, renovation. There is a separate day room leisure time space for each general
population housing unit.

2-4138. Existing, renovation. Space outside the cell or room is provided for inmate exercise.

2-4139. Existing, renovation, addition, new plant. In institutions offering academic and vocational
training programs, the classrooms are designed in cooperation with school authorities.

2-4140. Existing, renovation, addition, new plant. There is a visiting room or area for contact
visiting and, if necessary, a visiting area for noncontact visiting, both of which provide a reasonable
degree of privacy.

Discussion: While security must be observed, some degree of privacy can enhance the
value of visits for both the inmate and the visitor. There should be separate restrooms for
inmates and visitors, both male and female. There should be adequately designed space
to permit screening and searching of both inmates and visitors. Space should be provided
for the proper storage of visitors' coats, handbags, and other possessions not allowed into
the visiting area.

2-4141. Existing, renovation, addition, new plant. Space is provided for an inmate commissary or
canteen, or provisions are made for a mobile commissary service.

Discussion: An area should be provided near inmate housing quarters where inmates can
purchase personal items. The size of the canteen should be commensurate with the size
of the inmate population. When security considerations dictate, staff members may take
movable carts to cell blocks instead.

2-4142. Existing, renovation, addition, new plant. If the institution has watchtowers, they are
placed so that they permit an unobstructed view of the grounds and perimeter and are equipped
with the weaponry, lighting, sighting, and communications devices necessary for effective
execution of their function.

2-4143. Existing, renovation, addition, new plant. The food preparation and dining area includes
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a space for food preparation based on population size.

2-4144. Existing, renovation, addition, new plant. Space is provided for administrative, custodial,
professional and clerical staff; this space includes conference rooms, employee lounge, storage
room for records, public lobby and toilet facilities.

2-4145. Existing, renovation, addition, new plant. Handicapped inmates are housed in a manner
which provides for their safety and security. Cells or housing units used by them are designed for
their use, and provide the maximum possible integration with the general population. Appropriate
institution programs and activities are accessible to handicapped inmates confined in the facility.

Discussion: Severely handicapped inmates may be housed in special facilities. When the
institution accepts handicapped individuals, provisions must be made for their housing
and for their use of facility resources.

2-4146. Existing, renovation, addition, new plants. All parts of the facility which are accessible to
the public are accessible to and usable by handicapped staff and visitors.

2-4147. Existing, renovation, addition, new plant. Space is provided for janitor closets, which are
equipped with a sink and cleaning implements.

2-4148. Existing, renovation, addition, new plant. There are storage rooms in the institution for
clothing, bedding, and cleaning supplies.

2-4149. Existing, renovation, addition, new plant. There is storage space available for the personal
property of inmates.

2-4150. Existing, renovation, addition, new plant. Separate and adequate space is provided for
mechanical equipment.

Discussion: Sufficient space should be provided for equipment needed for heating,
ventilating, air conditioning, water supply, waste removal, electricity, communications,
etc. In smaller facilities, space for this equipment should constitute no more than 12
percent of all floor space. In facilities of up to 100,000 square feet, about eight percent of
ail floor space should be allocated for this equipment.

2-4152. Renovation, addition, new plant. Planning precludes the use of dormitories for inmate
housing in maximum, close, or medium security institutions.

2-4153. Renovation, addition, new plant. The institution conforms to applicable federal, state, and
local building codes.

Discussion: Often a state or local jurisdiction will license an institution; this licensing
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indicates compliance with all building codes. In those cases in which a license is not
issued, letters or certificates of compliance are acceptable. In the event the agency is not
subject to local building codes, appropriate state or national codes will be applied to the
institution.

2-4154. Renovation, addition, new plant. There is documentation by an independent, qualified
source that ventilation is at least 10 cubic feet of outside or recirculated filtered air per minute, per
human occupant, for cell blocks and guard stations, and 20 cubic feet per minute for eating halls.
Lighting requirements for the facility are determined by the tasks to be performed, interior surface
finishes and colors, type and spacing of light sources, outside lighting, and shadows and glare.

2-4155. Renovation, addition, new plant. There is documentation by a qualified source that the
interior finishing material in inmate living areas, exit areas, and places of public assembly are in
accordance with recognized national fire safety codes. (Mandatory)

Discussion: No institutional furnishings, ceilings, partitions, or floors should be
constructed of foamed plastics or foamed rubber unless the fire performance
characteristics of the material are known and acceptable. (See related standard 2-4166)

2-4156. Renovation, addition, new plant. There is a separate indoor space for vigorous exercise in
inclement weather; this space is no less than 60 x 100 feet with a ceiling height of no less than 22
feet.

2-4157. Renovation, addition, new plant. There is a minimum of two acres of outdoor recreation
space for each inmate unit of up to 500 inmates; additional outdoor recreation space is provided
at the rate of 90 square feet per inmate over 500.

Discussion: Recreation opportunities provide healthful, relaxing activities for inmates, and
create outlets for reducing tension. Recreation areas should contain space and equipment
for track, weight lifting, baseball, handball activities, etc., to provide for a variety of
interests. (See related standard 2-4458)

2-4158. Addition, new plant. There is separate dayroom/leisure time space for each general
population housing unit containing 35 square feet of floor space per inmate exclusive of circulation
corridors in front of cells/rooms.

Discussion: Dayrooms should have enough floor space to allow for a variety of activities,
such as reading, writing, table games, and television. Circulation corridors in front of
cells/rooms should not be included in computing dayroom area. (See related standard 2-
4137)

2-4159. Addition, new plant. Administrative segregation housing units are the same as those for
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the general population and have an area for indoor exercise outside the room or cell that has 35
square feet of floor space per inmate requiring exercise.

2-4160. New plants. The institution is designed to accommodate no more than 500 inmates.

2-4161. New plants. The institution is located within 50 miles of a civilian population center of at
least 10,000 people, or minimally within one hour driving time of a hospital, fire protection, and
public transportation.

2-4162. There is documentation by an independent, qualified source that the institution complies
with the applicable fire safety code(s). (Mandatory)

Discussion: Local or state fire codes must be strictly adhered to in order to ensure the
safety and well-being of the inmates and staff. Reports of periodic inspections and action
with respect to such reports must be available. In the event local and/or state codes are not
applicable, the requirements of the National Fire Protection Association Life Safety Code,
(current edition) apply. (See related standards 2-4164 and 2-4172)

2-4165. The institution has an automatic fire alarm and smoke detection system which is certified
by an independent, qualified inspector trained in the application of national fire safety codes. If the
institution depends on a local fire department, the fire alarm system is connected directly to the
local fire department. Whenever possible, all system elements are tested on a quarterly basis;
adequacy and operation of the systems are certified by a state fire official or other qualified
authority annually. (Mandatory)

2-4166. Specifications for the selection and purchase of facility furnishings indicate the fire safety
performance requirements of the materials selected. (Mandatory)

Discussion: Furnishings, mattresses, cushions, or other items of foamed plastics or
foamed rubber (i.e., polyurethane, polystyrene) may pose a severe hazard due to high
smoke production, rapid burning once ignited, and high heat release. Such materials
should be subjected to careful fire safety evaluation before purchase or use. It is
recommended that cotton mattresses treated with boric acid be used. All polyurethane
mattresses should be removed. (See related standard 2-4155)

2-4167. Institution facilities are equipped with noncombustible receptacles for smoking materials
and separate containers for other combustible refuse at accessible locations throughout living
quarters in the institution. Special containers are provided for flammable liquids and for rags used
with flammable liquids. All receptacles and containers are emptied and cleaned daily. (Mandatory)

Discussion: The proper and sale containment of flammable materials and the sanitation
of such containers are essential activities in fire prevention.

2-4168. The facility has exits which are distinctly and permanently marked, continuously visible
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at all times, kept clear, and maintained in usable condition. (Mandatory)

Discussion: No battery-operated electric light, portable lamp or lantern should be used for
primary illumination of exits, but electric battery-operated lighting may be used as an
emergency source where normal lighting has failed, as defined in the NFPA National
Electrical Code. These requirements also apply to exits in buildings of public or common
use.

2-4169. An independent, qualified inspector who is trained in the application of national fire safety
codes has certified that the travel distance to all exits is in compliance with cede requirements.
(Mandatory)

Discussion: When no other national code applies, the Life Safety Code specifies the travel
distances from various points in the institution for areas with and without sprinkler
systems. (See related standard 2-4134)

2-4170. The institution has equipment necessary to maintain essential lights, power and
communications in an emergency.

Discussion: The institution should have emergency power units, either battery or motor
driven, to provide essential lighting and to maintain the life-sustaining functions within
the institution and to continue communications with outside interests. (See related
standard 2-4213)

2-4173. Written policy and procedure specify the means for the immediate release of inmates from
locked areas in case of emergency, and provide for a back-up system.

Discussion: The responsibilities of personnel in an emergency situation should be clearly
defined, They should be aware of the location and identification of keys and be
knowledgeable about all evacuation routes. Inmates should receive instructions
concerning emergency procedures. A control station or other locations which are removed
from the inmate living area are provided with reliable, manual means for releasing locks
on swinging and sliding doors to permit prompt release of inmates in the event of fire or
other emergency.

2-4175. Written policy and procedure govern the control and use of all flammable, toxic and
caustic materials. (Mandatory)

Discussion: Items such as lye, insecticide, antifreeze and denatured alcohol can cause
death or serious injury. Provisions should be made to ensure that inmates are never in
possession of such items unless they are under constant supervision by qualified
personnel. Such materials should be stored in secure areas that are inaccessible to inmates,
and a prescribes system should be used to account for their distribution.
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2-4177. The institution's perimeter is controlled by an appropriate means to provide that inmates
remain within the perimeter and to prevent access by the general public without the appropriate
authorization.

Discussion: Maximum (or close) and medium security institutions usually require walls
or fences, with buffer zones between the buildings and recreation grounds and the barrier.
If two fences are used, they should be at least 10 feet apart, and one should be imbedded
in concrete for its entire length. Most minimum security institutions rely on single fences,
or no fences at all, using various combinations of mechanical surveillance devices
(electronic, pressure, sound or laser systems) and mobile patrols to ensure a sale
perimeter.

2-4179. Safety vestibules and sally ports constitute the only breaches in the institution perimeter
security. (Essential)maximum and medium security facilities only)

2-4180. Pedestrian and vehicular traffic should enter and leave at designated points in the
perimeter. (Essential)medium and minimum security facilities only)

2-4181. The institution maintains a control center to provide order and security.

2-4187. The institution has facilities for the sale unloading and reloading of firearms.

2-4189. Firearms, chemical agents and related security equipment are stored in a secure but readily
accessible depository outside inmate housing and activity areas, and are inventoried at least
monthly to determine their condition and expiration dates.

Discussion: The institution should maintain an arsenal for the secure storage and
maintenance of all its firearms, ammunition, chemical agents, and other security devices.
The arsenal should be located outside the inmate housing and activities area. Written
policy should specify who has access to the arsenal.

2-4197. Written policy and procedure govern the control and use of tools, culinary and medical
equipment.

Discussion: Tools and utensils such as hacksaws, welding equipment, butcher knives and
barber shears can cause death or serious injury. They should be locked in control panels
and issued in accordance with a prescribes system. Provisions should be made for
checking tools and utensils in and out, and for the control of their use at all times.

2-4224. Written policy and procedure provide that inmates in segregation have the opportunity to
shave and shower at least three times per week.

2-4227. Written policy and procedure provide that inmates in segregation are provided
opportunities for visitation, unless there are substantial reasons for withholding such privileges.
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2-4228. Written policy and procedure provide that inmates in disciplinary detention are allowed
limited telephone privileges, except for calls related specifically to access to the attorney of record,
unless authorized by the warden/superintendent or designee.

2-4229. Written policy and procedure provide that inmates in administrative segregation and
protective custody are allowed telephone privileges.

2-4232. Written policy and procedure provide that inmates in segregation receive a minimum of
one hour per day, five days per week, of exercise outside their cells, unless security or safety
considerations dictate otherwise.

2-4241. Written policy and procedure provide for special diets as prescribes by appropriate medical
or dental personnel. (Mandatory)

Discussion: Therapeutic diets should be available upon medical authorization. Specific
diets should be prepared and served to inmates according to the orders of the treating
physician or dentist, or as directed by the responsible health authority official. Medical
diet prescriptions should be specific and complete, furnished in writing to the food service
manager, and rewritten monthly. Special diets should be kept as simple as possible and
should conform as closely as possible to the foods served other inmates. 

2-4242. Written policy and procedure provide for special diets for inmates whose religious beliefs
require the adherence to religious dietary laws.

2-4245. Toilet and wash basin facilities are available to food service personnel and inmates in the
vicinity of the food preparation area.

2-4247. There are sanitary, temperature-controlled storage facilities for the storage of ail foods.

2-4250. Space is provided for group dining except when security or safety considerations justify
otherwise.

2-4256. The institution's potable water source and supply, whether owned and operated by the
public water department or the institution, is certified by an independent, outside source to be in
compliance with jurisdictional laws and regulations. (Mandatory)

2-4259. The institution provides for waste disposal. (Mandatory)

2-4265. The store of clothing, linen, and bedding exceeds that required for the facility's inmate
population.

2-4266. The institution provides for the thorough cleaning and, when necessary, disinfecting of
inmate personal clothing before storage or before allowing the inmate to keep and wear personal
clothing.
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2-4268. There are sufficient bathing facilities in the housing areas to permit inmates in the general
population to shower at least three times per week.

2-4269. Water for showers is thermostatically controlled to ensure the safety of the inmates.

2-4270. There are hair care services available to inmates which comply with applicable health
requirements.

2-4275. An adequately equipped medical facility, which meets the legal requirements for a licensed
general hospital with respect to the services it offers, is available to all inmates. (Mandatory)

2-4277. Space, equipment, supplies, and materials for health services are provided and maintained
as determined by the health authority.

2-4295. Written policy and procedure require that routine and emergency dental care is provided
to each inmate under the direction and supervision of a dentist with appropriate state or federal
licensure. The individual treatment plan includes the following:

- Dental screening, unless completed within the previous six months, conducted on
initial intake with instruction on hygiene;

- Dental examinations within three months, supported by x-rays if necessary, based on
information from intake screening;

- A defined charting system which identifies the oral health condition and specifies the
priorities of treatment by category;

- Consultation with referral to recognized specialists in dentistry.

2-4305. Written policy and procedure make available chronic and convalescent care to inmates of
the facility.

2-4306. Written policy and procedure require that gradual detoxification from alcohol, opiates,
hypnotics, other stimulants, and sedative hypnotic drugs is effected as follows:

When performed at the facility, it is under medical supervision; and When not performed
in the facility, arrangements are made for it to be conducted in a hospital or community
detoxification center.

2-4317. Written policy and procedure provide for the proper management of pharmaceuticals, and
addresses the following subjects:

- A formulary specifically developed for the facility;
- Prescription practices which require that: 

· psychotropic medications are prescribes only when clinically indicated as one facet
of a program of therapy;
· "stop order" time periods are required for all medications;
· the prescribing provider reevaluates a prescription prior to its renewal.

- Procedures for medication receipt, storage, dispensing and administration or
distribution;

- Maximum security storage and periodic inventory of ail controlled substances, syringes
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and needles;
- Dispensing of medicine in conformance with appropriate federal and state law;
- Administration of medication which is carried out by persons properly trained and

under the supervision of the health authority and facility administrator or designee;
- Accountability for administering or distributing medications in a timely manner,

according to physician orders.
(Mandatory)

2-4325. Written policy and procedure exist to assist inmates in making confidential contact with
attorneys and their authorized representatives.

2-4326. Written policy and procedure provide for the right of inmates to have access to an
appropriate law library and to supplies and services related to legal matters. The law library
includes, at a minimum, relevant and up-to-date constitutional, statutory and case law materials,
applicable court rules, and practice treatises. When an inmate is unable to make meaningful use of
the law library alone, additional assistance necessary for effective access is provided.

2-4336. Written policy and procedure grant inmates the right to practice their religion, subject only
to the limitations necessary to maintain institutional order and security.

2-4337. Written policy and procedure grant inmates the right to receive visits, subject only to the
limitations necessary to maintain institutional order and security.

2-4379. Written policy and procedure provide for inmate access to public telephones.

2-4382. Written policy and procedure specify visitor registration upon entry into the institution and
the circumstances under which visitors may be searched.

2-4383. Written policy and procedure provide that inmate visiting facilities permit informal
communication, including opportunity for physical contact. Devices that preclude physical contact
are not used except in instances of substantiated security risk.

2-4385. Written policy and procedure govern special visits.

2-4388. Written policy and procedure govern the reception and orientation of new inmates and are
reviewed annually and updated if necessary.

2-4389. Written procedures for admission of inmates new to the system include, but are not limited
to, the following:

- Determination that the individual is legally committed to the institution.
- Complete search of the individual and possessions.
- Disposition of personal property.
- Shower and hair care, if necessary.
- Issue of clean, laundered clothing as needed.
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- Photographing and fingerprinting, including notation of identifying marks or other
unusual physical characteristics.

- Medical, dental, and mental health screening.
- Assignment to a housing unit.
- Recording basic personal data and information to be used for mail and visiting list.
- Assisting inmates in notifying their next of kin and families of admission.
- Explanation of procedures for mail and visiting.
- Assigning a registered number to the inmate.
- Giving written orientation materials to inmate.

2-4392. Written policy and procedure specify the personal property inmates can retain in their
possession.

2-4416. Policy and procedure provide that all institutional work, industrial, and
vocational/educational programs meet minimum federal, state and local work, health, and safety
standards; there is documentation of at least annual health and safety inspections by federal, state,
and/or local officials. Weekly inspection of all such programs are conducted by qualified institution
staff. (Mandatory)

2-4419. Written policy and procedure establish furlough and work release programs to provide
additional employment opportunities for inmates, consistent with the requirements of institutional
and community security.

2-4421. The inmate work plan includes provision for employment for handicapped inmates.

2-4422. There is a comprehensive education program available to all eligible inmates that extends
from literacy training through high school and includes communication skills, mathematics, and
social science.

2-4431. The educational program is supported by specialized equipment, including, at a minimum,
classrooms, teaching carrels, audiovisual materials and facilities, chalkboards, and administrative
space.

2-4436. Postsecondary programs in academic and vocational education are available to qualified
inmates.

2-4437. The institution uses community resources in developing academic and vocational
education programs for selected inmates.

2-4439. Vocational training programs are integrated with academic programs and are relevant to
the vocational needs of inmates and to employment opportunities in the community.

2-4440. Written policy and procedure govern the maintenance and handling of
educational/vocational records.
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2-4442. The institution maintains and/or provides access to comprehensive library services which
include, but are not limited to, a reference collection which includes general and specialized
materials, and planned and continuous acquisition of materials to meet the needs of the institutional
staff and inmates.

2-4452. Written policy and procedure provide for a comprehensive recreational program that
includes leisure time activities comparable with those available in the community.

2-4458. Facilities and equipment, which are maintained in good condition and are suitable for the
planned leisure activities, are available in proportion to the inmate population.

2-4470. The institution provides facilities and equipment for the conduct of religious programs for
inmates.
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