
LA SÍNDICA PROPOSA QUE LA PROSTITUCIÓ AL 

RAVAL ES REGULI AMB ALTERNATIVES REALISTES  
 

Vilà creu que cal una intervenció municipal diferent per evitar que les 

negociacions entre les persones que exerceixen la prostitució voluntàriament i 

els clients es facin a l’espai públic i les relacions sexuals en edificis d’habitatges  

 

La defensora proposa la creació d’una taula de treball amb tots els grups 

municipals, persones implicades, experts i entitats per abordar la qüestió  

 

La síndica de greuges de Barcelona ha plantejat a l’Ajuntament de Barcelona que la 

prostitució al Raval es reguli amb alternatives realistes. Maria Assumpció Vilà ha inclòs 

aquesta recomanació en l’informe anual de queixes del 2014. El suggeriment de la 

sindica fa referència a les persones que exerceixen la prostitució voluntàriament. 

L’últim cas supervisat ha estat una queixa col·lectiva de 60 prostitutes del Raval.    

 

L'estiu de 2012, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar un enduriment de la prohibició 

de l'Ordenança de convivència per impedir la prostitució al carrer, amb més sancions a 

les treballadores sexuals i els clients, i amb més inspeccions i tancaments de locals i 

habitatges on s’exerceix la prostitució. 

Però, prop de tres anys després d’aquesta decisió, la síndica creu que les mesures 

municipals no han funcionat i l'oferta de treball sexual segueix viva i arrelada al 

Districte de Ciutat Vella, on el pla d’usos prohibeix l’obertura de locals de pública 

concurrència per exercir la prostitució. L'any 2012, la síndica ja va avisar que la 

prohibició buscava fer invisible el fenomen al carrer en lloc d’afrontar la problemàtica 

de fons. 

En opinió de Vilà la complexitat del fenomen té difícil solució, bàsicament per la seva 

alegalitat, i això fa necessari estudiar mesures concretes que recondueixin l’activitat i 

evitin que les negociacions entre  dones i clients es produeixin a l’espai públic, cosa 

que no passa en altres zones de la ciutat, i que les relacions sexuals tinguin lloc en 

edificis d’habitatges interferint en la vida de les persones i famílies residents. 

 

Amb aquest panorama, Vilà creu que cal una intervenció municipal diferent que 

prioritzi la regulació de l’activitat i proposa a l’Ajuntament que surti de les properes 

eleccions municipals que abordi la qüestió. Per dur-ho a terme, la defensora planteja 



crear una taula de treball amb tots els grups municipals, experts, persones implicades i 

entitats i col·lectius pròxims a aquesta realitat. 

 

Vilà és també del parer que la Guardia Urbana, conjuntament amb les forces i cossos 

de seguretat que en són competents en matèria de delictes, ha d’actuar molt 

intensivament contra els proxenetes i les xarxes que exploten les dones que 

exerceixen la prostitució de manera forçada. 


