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LA SÍNDICA ESTUDIARÀ LA PROHIBICIÓ DE LA 

PROSTITUCIÓ ALS CARRERS DE BARCELONA 

 
Maria Assumpció Vilà obre una actuació d’ofici per avaluar l’aplicació de l’actual 

regulació i saber què motiva l’enduriment de l’Ordenança del civisme 

 

La defensora demana més mesures socials per les treballadores sexuals   

 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, estudiarà si l’enduriment de la prohibició 

de la prostitució als carrers de la ciutat té una justificació social i legal. Vilà ha decidit obrir 

avui una investigació d’ofici per avaluar si la nova mesura de control social aprovada per 

la Comissió de Presidència i Règim Interior pot millorar la situació de les persones que 

exerceixen la prostitució a l’espai públic o si pel contrari  les abocarà a la clandestinitat i a 

una major situació de risc. 

 

La síndica sosté que, d’entrada, és difícil creure que endurir l’Ordenança del civisme en 

matèria de prostitució amb sancions més elevades i l’eliminació de l’avís previ a la multa, 

sigui una solució. I afegeix que l’actual sistema de limitació de l’activitat, acompanyat d’un 

treball social i educatiu i d’un control del proxenetisme pot ser més efectiu i més 

respectuós amb els drets humans a la ciutat.   

 

La defensora es mostra contrària a aquesta ―prohibició radical‖ i creu que es tracta d’una 

decisió precipitada que s’ha pres sense tenir en compte diferents informes tècnics que no 

avalen l’enduriment de la norma. Vilà dubta que amb la prohibició s’aconsegueixi la 

finalitat d’eradicar de cop un fenomen com el de la prostitució al carrer, arrelat des de fa 

segles a Barcelona i a altres ciutats. ―La societat no es canvia per decret, i menys amb 

una Ordenança municipal‖, diu. Tampoc no creu que l’enduriment de les sancions 

proposat serveixi de massa perquè la majoria d’aquestes dones es troben en risc 

d’exclusió social i no disposaran de diners per pagar-les i, per tant, només augmentarà la 

seva vulnerabilitat. 

  

Vilà és partidària de posar en marxa més mesures d’atenció i protecció cap al col·lectiu de 

les prostitutes que exerceixen al carrer i considera prioritari que se’ls hi ofereixi algun tipus 
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de formació i sortida perquè puguin exercir una altra feina. Un estudi engegat fa cinc anys 

per la síndica de greuges de Barcelona, i que probablement continua sent vàlid, va 

concloure que entorn al 80% de les prostitutes que exercien al carrer eren dones 

immigrants menors de 30 anys en situacions de marginació. Si les dones, a més, es 

trobaven en situació irregular, la prostitució es convertia en una de les poques sortides per 

sobreviure. 

 

En el primer informe que va presentar al Consell Plenari ara fa un any, Vilà ja va 

recomanar al consistori la necessitat que la Guàrdia Urbana, i altres cossos policials, 

treballessin plegats amb l’Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS)  

per eradicar el proxenetisme i les màfies i la protecció de les dones que pateixen aquest 

flagell social.  

 

L’actuació d’ofici té com a com a objectiu conèixer què ha canviat des de l’entrada en 

vigor de l’Ordenança del civisme que justifiqui la modificació de la normativa –en concret 

dels articles 39 i 40— i fer una avaluació de l’actual reglament. També es vol saber quines 

mesures socials posarà en marxa el consistori per atendre les prostitutes i com afrontaran 

ABITS i les entitats que treballen amb dones que es dediquen a la prostitució la nova 

situació. La síndica es qüestiona si la posada en funcionament de la normativa fa més de 

sis anys i les sancions imposades a les prostitutes han servit per millorar la convivència en 

l’espai públic, objectiu de l’Ordenança. 

 

A diferència de fa uns anys, al llarg de 2011 la síndica no ha rebut queixes de veïns 

molestos per l’exercici de la prostitució al carrer. Les reclamacions que la defensora ha 

rebut el darrer any sobre prostitució han estat presentades per entitats, que denunciaven 

la situació de vulnerabilitat d’aquestes dones, i per part de clients i prostitutes que eren 

multats per la Guàrdia Urbana sense un avís previ, tal i com figura a l’Ordenança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


