
EL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE 

PROSTITUCIÓ BUSCA FER INVISIBLE  EL FENOMEN AL 

CARRER  I COMPORTARÀ MÉS DESPROTECCIÓ SOCIAL 

PER A LES DONES  

Vilà creu que cal oferir alternatives per evitar que les negociacions amb els clients 

es facin al carrer, com fins ara, o en pisos o locals sense cap mena de control 

La defensora proposa reforçar els programes per atendre totes aquelles dones que 

vulguin deixar la prostitució  

Vilà opina que cal incrementar la persecució de qualsevol forma d’explotació sexual 

i concentrar els esforços policials a combatre les màfies, les xarxes i els proxenetes 

El projecte de modificació de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la 

convivència en matèria de prostitució, que el Govern municipal té previst aprovar 

properament amb l’objectiu de prohibir aquesta activitat als carrers de la ciutat, té un 

marcat caràcter punitiu i pot comportar una major desprotecció social per a les prostitutes, 

segons un informe elaborat per la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, que també posa èmfasi en la necessitat d’incrementar la lluita contra qualsevol forma 

d’explotació sexual. 

La defensora opina que no s’està regulant d’una manera eficaç la prostitució al carrer i 

considera que, amb l’enduriment de l’Ordenança, es busca sobretot fer invisible el 

fenomen, sense analitzar a fons un problema molt complex en el qual abunden els drames 

humans.  

La síndica comparteix el punt de vista de la majoria de barcelonins que consideren que la 

presència de les prostitutes a la via pública és un problema. No li agrada la imatge de les 

dones oferint serveis sexuals al mig del carrer, de la mateixa manera que també la 

incomoda veure cada cop més barcelonins obligats a recollir menjar dels contenidors o 

dormint al carrer sense que les administracions els ofereixen una solució. 

Però és del parer que abans d’endegar la prohibició cal oferir alternatives per evitar que 

les negociacions entre prostitutes i clients es facin al carrer, com succeeix ara, i ocasionin 



molèsties als veïns, comerciants i vianants, o bé en pisos o locals sense cap mena de 

control. No fa gaires anys, era habitual la imatge de molts joves drogant-se a la via pública 

i el consens polític i ciutadà va permetre posar en marxa les sales de venopunció per 

minimitzar els riscos. 

En el seu informe, Vilà recomana a l’Ajuntament la constitució d’un grup de treball format 

pels serveis municipals i les entitats d’iniciativa social que treballen amb les prostitutes per 

estudiar i plantejar alternatives i per millorar la normativa, i amb el qual l’oficina de la 

defensora s’ofereix a col·laborar activament. L’informe s’ha fet arribar avui a tots els grups 

municipals perquè pugui ser debatut en la Comissió de Presidència del proper dia 18 amb 

l’objectiu de buscar el màxim consens per abordar el difícil fenomen de la prostitució. 

En la seva anàlisi, Vilà considera que hi ha una certa incongruència municipal en 

l’abordament de la prostitució. A Barcelona, l’alegalitat actual permet l’existència de 

situacions força dispars, d’una banda la publicitat en els mitjans de comunicació i 

l’acceptació en locals de pública concurrència, i de l’altra, la propera prohibició de 

l’activitat al carrer. 

L’Ordenança municipal d’activitats i establiments de concurrència pública regula els locals 

en els quals s’exerceix la prostitució, preveu les condicions d’emplaçament i estableix que 

els plans d’usos dels districtes han d’adoptar les prescripcions per a la localització més 

idònia dels establiments. Així és en alguns districtes, com Gràcia o Sarrià - Sant Gervasi, 

però no a Ciutat Vella, on la prostitució al carrer està molt arrelada, i el vigent Pla d’usos 

no admet establiments dedicats a meublé, ni locals on exercir la prostitució. 

Sense distinció entre prostitució voluntària i forçada 

Vilà considera que la modificació proposada no analitza amb profunditat la qüestió, no 

proposa solucions i només busca amagar la prostitució. No distingeix, per exemple, entre 

la prostitució voluntària i la forçada. La síndica creu que cal incrementar la persecució de 

qualsevol forma d’explotació sexual, i concentrar els esforços policials a combatre les 

màfies, les xarxes i els proxenetes, que converteixen moltes dones en víctimes. Aquest, 

per exemple, és el cas de nombroses prostitutes africanes, que arriben a Catalunya 

enganyades i amb un deute de milers d’euros que han de tornar exercint la prostitució. 

L’informe de la defensora creu que un plantejament abolicionista de la prostitució al carrer 

és una visió massa lineal i simple que no té en compte la complexitat de la situació ni les 

seves conseqüències. Un dels grans problemes de bona part de les prostitutes és la seva 

situació irregular, cosa que fa que la prostitució sigui una de les poques sortides que els 

queden per sobreviure. 

L’enduriment preveu canviar els articles punitius –39 i 40– de l’Ordenança, però no es 

reforça ni es millora l’article 41, que recull les intervencions socials específiques dirigides 

a les prostitutes. Tot apunta, per tant, que l’objectiu de la nova Ordenança és fer invisible 

la prostitució al carrer. Això farà que sigui més difícil contactar amb les prostitutes per part 

dels serveis socials, les entitats i la Guàrdia Urbana per oferir-los atenció, quan l’ideal 



seria reforçar els programes específics per atendre totes aquelles dones que vulguin 

deixar la prostitució. 

A tot això, a més, caldrà afegir més mesures de control sanitari, davant les restriccions 

que es volen aplicar en matèria sanitària a la població estrangera, per minimitzar els 

riscos i evitar posar en perill la salut individual i pública per contagi de malalties de 

transmissió sexual. 

La síndica diu que l’enduriment de l’Ordenança es fa d’una manera precipitada, sense fer 

un debat cívic, profund, i sense tenir en compte un informe de la Direcció de Prevenció, 

Seguretat i Mobilitat, de 17 d’octubre de 2011, que desaconsella la modificació de la 

normativa al·legant, entre altres qüestions, que amb l’enduriment serà força més difícil 

donar atenció social a les dones que exerceixen la prostitució.   

No és una conducta incívica 

L’octubre del 2005, davant l’aprovació de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir 

la convivència a la ciutat, la síndica que hi havia en aquell moment, Pilar Malla, ja va 

qüestionar la inclusió de la prostitució en el text normatiu, perquè va considerar que no es 

tractava d’una conducta incívica sinó d’un fenomen social molt complex. 

Al llarg dels darrers anys, l’aplicació de l’Ordenança ha servit per comprovar la manca 

d’eficàcia de les mesures sancionadores. Una gran part de les sancions que s’han 

imposat en els darrers anys no s’han pogut cobrar, i en els pocs casos en què s’ha satisfet 

el pagament de les multes, els serveis socials municipals i les entitats que atenen les 

prostitutes han hagut de cobrir amb fons públics les necessitats bàsiques de moltes de les 

dones perquè la gran majoria tenen una economia molt precària.  

 


