
 

TANQUEN UN PROSTÍBUL IL·LEGAL QUE CENTRAVA LES QUEIXES DEL 

VEÏNAT D’UNA FINCA DE L’AVINGUDA CARRILET 

Barcelona, 6 de juny del 2018 – Després de l’actuació de la síndica de greuges de 

Barcelona, l’Ajuntament ha resolt les molèsties dels veïns d’una finca de l’Avinguda 

Carrilet mitjançant el precintament d’un prostíbul il·legal en l’edifici. Maria Assumpció 

Vilà va instar al consistori a utilitzar totes les eines al seu abast per tal de posar fi a 

l’activitat il·lícita, assegurar-se que no s’estaven vulnerant els drets de les persones 

que exercien la prostitució, i responsabilitzar als infractors.  

La queixa  

L’administrador d’una finca del Districte de Sants-Montjuïc va manifestar que en un 

local d’aquest edifici hi ha una activitat de prostíbul que, presumptament, funcionava 

sense la preceptiva autorització municipal. Segons explica, l’Ajuntament ja va tancar el 

local en una ocasió, però setmanes més tard el local va tornar a obrir a càrrec d’altres 

persones d’origen asiàtic. “El local no té publicitat a la façana, però sí que hi ha 

papers de promoció en els vehicles estacionats del barri. A més a més, no compleix 

els requisits mínims d’higiene i seguretat”, informà el promotor de la queixa, que va 

dirigir-se a la Sindicatura de Greuges de Barcelona després de no rebre cap resposta 

del consistori.   

La resposta municipal   

El Districte de Sants-Montjuïc va informar a la síndica que hi havia un expedient 

d’inspecció obert amb relació a aquest assumpte. Segons manifesten, el 22 de 

setembre de 2017 va ordenar-se el cessament de l’activitat, però el dia 16 d’octubre 

els titulars van legalitzar l’activitat com a ‘Saló de bellesa sense tractaments mèdics’. 

Es van fer dues inspeccions comprovadores, els dies 8 i 10 de novembre del 2017, en 

què va visualitzar-se que l’activitat no s’ajustava a la legalització i que es continuava 

exercint la prostitució. Per aquest motiu, va programar-se el precintament de l’activitat 

pel dia 8 de gener del 2018. Aquest dia va presentar-se la comitiva municipal i com no 

s’estava duent a terme cap activitat, no va poder suspendre l’activitat i va haver 

d’optar per ajornar el precintament i assenyalar una nova data: el 21 de febrer del 

2018. Novament, el 21 de febrer va ajornar-se l’acte del precintament per la 

impossibilitat de notificació de la resolució. Finalment, a data de 18 d’abril del 2018 va 

produir-se el precintament definitiu. 



Les valoracions de la Síndica  

La Sindicatura de Greuges de Barcelona observa que ha transcorregut gairebé un any 

des que va formular-se la denúncia contra l’activitat i, mitjançant les diferents 

actuacions municipals realitzades i després de fixar tres dates de precintament, per fi 

s’ha pogut dur a terme. Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha 

manifestat que “des de la nostra institució sempre hem defensat i recomanat un 

actuació àgil i eficaç en assumptes relacionats amb l’exercici d’activitats que no 

s’ajusten a llicència i que ocasionen molèsties al veïnat, com és l’objecte d’aquesta 

queixa”.  

La inspecció municipal parla d’indicis, ja que observa un rebedor amb una tauleta amb 

targetes d’informació on ofereixen massatges realitzats per noies i que hi ha estances 

amb llits i tauletes amb mocadors de paper. Arran d’aquests indicis, l’informe de 

l’Ajuntament conclou que en aquest local s’hi exercia l’activitat de prostitució. Vilà 

troba a faltar “l’existència de proves fefaents que demostrin que s’està duent a 

terme aquesta activitat, ja que esdevenen bàsiques per iniciar les actuacions 

municipals de cessament de l’activitat o de sol·licitud de legalització en el cas que fos 

possible”. D’altra banda, la síndica tampoc coneix si els fets s’han posat en 

coneixement de la Guàrdia Urbana, ja que creu que poden vulnerar-se els drets de les 

persones que presumptament exerceixen la prostitució.  

El Districte de Sants-Montjuïc, quan va constatar l’exercici de l’activitat de prostíbul 

sense llicència, tenia la possibilitat legal d’ordenar el tancament provisional de 

l’activitat, tal com preveu l’OMAECP. “Ha transcorregut un any des que van 

denunciar-se els fets per primera vegada, tot i les eines i mecanismes de 

l’Ajuntament per posar fi a l’exercici d’activitats il·lícites”, ha dit la síndica de greuges, 

que ha afegit que “aquesta tardança ocasiona perjudicis i sensació d’indefensió als 

veïns que la pateixen, i guanys econòmics a l’infractor. Aquest resultat és del tot 

impropi d’una bona Administració”.   


