
LA SÍNDICA CREU QUE LA NORMATIVA SOBRE 

PROSTITUCIÓ ÉS INEFICAÇ I INSUFICIENT PER 

ABORDAR I ORDENAR L’EXISTÈNCIA DE MEUBLÉS A 

CIUTAT VELLA 

 
Tot i que el Pla d’usos prohibeix l’obertura d’aquests locals, hi ha punts al Raval on 

proliferen establiments encoberts, on es practica la prostitució, que provoquen 

problemes de convivència en els immobles i a la via pública 

  

Vilà creu que l’Ajuntament, conjuntament amb les entitats socials implicades, ha de 

buscar alternatives per garantir els drets de salubritat i seguretat de les 

treballadores sexuals i els clients 

 

La defensora ha desestimat la queixa d’una ciutadana i ha donat la raó al Districte, 

que va precintar un local amb llicència de perruqueria, al carrer del Tigre, on es 

mantenien relacions sexuals retribuïdes  

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, creu que la normativa existent 

en matèria de prostitució és ineficaç i insuficient per ordenar i abordar els problemes que 

genera el fenomen i la presència de meublés a Ciutat Vella, principalment al Raval. Tot i 

que el Pla d’usos del Districte prohibeix l’obertura d’establiments on es pugui exercir la 

prostitució, el cert és que hi ha punts en els quals proliferen locals encoberts que 

provoquen conflictes de convivència i molèsties en els immobles i a la via pública. Vilà ha 

traslladat aquesta reflexió a l’Ajuntament després d’estudiar la queixa d’una ciutadana a 

qui el Districte de Ciutat Vella va precintar, aplicant la llei vigent, una perruqueria on 

s’exercia il·legalment el negoci de la prostitució. 

  

A l’abril, la dona va presentar una reclamació contra el resultat d’una inspecció que la 

Guàrdia Urbana havia fet en un local que té llogat al carrer del Tigre i que, segons la 

denunciant, funcionava com a perruqueria i servia com a habitatge familiar. Però el cert és 

que les inspeccions fetes pels agents van demostrar que el local era un meublé encobert. 

La policia, a més, va identificar una dona i un home al carrer que van reconèixer haver 



mantingut relacions sexuals retribuïdes a l’establiment. La intervenció va acabar amb el 

precintament del negoci i de l’altell, que s’utilitzava com a habitatge familiar. 

 

Tot i que la síndica ha resolt que l’actuació del Districte i la de la Guàrdia Urbana han 

estat correctes i ajustades a dret, ja que els expedients administratius estan fonamentats i 

ben tramitats, Vilà creu que la nombrosa presència de meublés encoberts (fonts del 

Districte han informat a la defensora que en tenen localitzats més de 40) fa necessari 

buscar alternatives perquè la normativa existent és ineficaç i insuficient per abordar i 

ordenar el fenomen. 

 

Modificació de l’Ordenança 

 

En la resolució, la defensora explica que la prostitució és una realitat incorporada a Ciutat 

Vella, sobretot al Raval, des de fa molt de temps. En els darrers anys, l’Ajuntament ha 

posat en marxa diferents iniciatives per tal de pal·liar-ne els efectes. La darrera ha estat la 

modificació de l’Ordenança del civisme, a l’estiu passat, que prohibeix l’oferiment i la 

negociació de serveis sexuals als carrers de la ciutat.  

 

Però la prohibició no ha anat acompanyada de mesures concretes que evitin que l’oferta i 

la demanda de la prostitució es produeixin al carrer. Al contrari. Tot i que existeix una 

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

locals on s’exerceix la prostitució a Barcelona, el Pla d’usos de Ciutat Vella prohibeix 

aquests locals en tot el seu territori. 

  

La síndica considera que aquest fet provoca que en algunes zones, com els voltants del 

carrer d’en Robador i el Raval Nord, hi hagi habitatges i locals que funcionen 

clandestinament com a meublés i que, en molts casos, generen problemes de convivència 

en els immobles i al carrer. Sosté que això és degut a la disfunció existent entre la realitat 

i la normativa, i ha recomanat al Districte de Ciutat Vella que, conjuntament amb les 

entitats socials que atenen a les treballadores sexuals, estudiï alternatives a l’actual 

normativa per garantir els drets de seguretat i salubritat de les prostitutes i els clients. 

 

 

 


