
LA SÍNDICA QÜESTIONA L’APLICACIÓ DE 

L’ORDENANÇA DE CIVISME EN MATÈRIA DE 

PROSTITUCIÓ 

Vilà té queixes que la Guàrdia Urbana no adverteix a prostitutes i clients abans de 

multar-los com preveu la normativa municipal 

La síndica recomana que s’elabori un protocol que permeti a les persones 

vulnerables d’aquest col·lectiu substituir la sanció econòmica imposada per 

mesures alternatives amb finalitats socials i educatives 

La síndica de greuges de Barcelona, Marià Assumpció Vilà, qüestiona com l’ajuntament i 

la Guàrdia Urbana apliquen l’ordenança del civisme en matèria de prostitució. La síndica 

té queixes que els agents no adverteixen a prostitutes i clients abans d’imposar-los una 

sanció i es pregunta si s’informa a les prostitutes que es poden dirigir a l’Agència per a 

l’Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS) per fer una reinserció laboral. Vilà també 

ha demanat a l’ajuntament saber quin és el grau de protecció de les dades de les 

persones a qui s’imposa una multa. 

L’ordenança de civisme obliga a la policia a advertir a clients i prostitutes i només se’ls pot 

multar si persisteixen en la infracció. Precisament, la síndica supervisa una queixa d’un 

home que diu que va ser multat per la Guàrdia Urbana sense que abans se l’avisés. A 

aquesta institució també li consten queixes pel mateix motiu de diferents col·lectius de 

dones que ajuden a prostitutes en tasques de reinserció. La Guàrdia Urbana no aporta 

cap prova que demostri que ha fet prèviament l’advertiment, més enllà de la presumpció 

de veracitat de l’agent. 

La prostitució al carrer és un tema que preocupa a la Sindicatura i al que s’està prestant 

atenció des de l’any 2005. Vilà recomana a les àrees d’Acció Social i Ciutadania i de 

Prevenció i Seguretat de l’ajuntament que es coordinin i elaborin un protocol únic i clar per 

tal que totes les persones  vulnerables d’aquest col·lectiu tinguin la possibilitat de 

substituir la sanció econòmica per altres mesures alternatives amb finalitats socials i 

educatives. 



Recentment, la sindica ha estimat una queixa presentada per una educadora social en 

relació a una dona estrangera que va ser multada l’any 2007 amb 1.831,96 euros per 

persistir en l’oferiment de serveis sexuals sense que si li apliquessin els mecanismes que 

tenen per finalitat la reinserció de les persones vulnerables i que és un dels principals 

objectius de l’ordenança del civisme. La síndica suggereix que les entitats que treballen 

amb persones que exerceixen la prostitució puguin accedir als canals municipals 

establerts per commutar les sancions, ja que ara no hi tenen accés. 

La síndica ha fet saber a l’ajuntament que li preocupa el règim de protecció de dades que 

s’aplica als expedients personals que s’han tramitat vinculats a casos de prostitució i com 

les  dades d’aquestes denúncies queden arxivades en els serveis municipals d’Hisenda i 

de la Guàrdia Urbana. En la queixa estimada el passat mes de maig sobre la dona 

estrangera, les sancions es van anul·lar per defectes formals, però el nom de la 

denunciada i el presumpte exercici de la prostitució continuaran arxivats com a mínim un 

any per comprovar la reincidència. 

La síndica creu que la prostitució al carrer és un problema social i no es pot tractar només 

com un problema d’ocupació de la via pública.       

 

  

 


