
 

 

 
 

 
 
LA SÍNDICA, A FAVOR DE CREAR UN NOU MARC 

NORMATIU A BARCELONA PER L’EXERCICI DE LA 

PROSTITUCIÓ VOLUNTÀRIA 

  
Vilà valora positivament l’aprovació ahir de crear un marc legal regulat per 

l’exercici de la prostitució voluntària, un plantejament que va clarament en la 

línia defensada per la Sindicatura des de fa anys i que ara l’Ajuntament ha fet 

seu 

 

La defensora creu que cal garantir els drets de salubritat i seguretat de les 

prostitutes i evitar que les negociacions i les relacions sexuals tinguin lloc al 

carrer i en blocs d’habitatges 

  

Segons Vilà, cal protegir un col·lectiu molt vulnerable i reforçar la reinserció 

sòcio-laboral de les dones que vulguin deixar la prostitució 

 

La síndica proposa canvis en l’Ordenança de convivència; cal evitar sancionar 

els més desprotegits i incrementar les actuacions preventives  

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, està d’acord amb la 

proposta de l’Ajuntament de crear un nou marc normatiu per a l’exercici de la 

prostitució voluntària a la ciutat. Vilà valora molt positivament l’aprovació ahir, a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona, d’impulsar 

l’esmentat marc legal regulat, un plantejament que va clarament en la línia defensada 

per la Sindicatura des de fa anys i que ara l’Ajuntament ha fet seu. 

  

La Sindicatura ja fa anys que treballa en aquesta línia i que demana un canvi en les 

polítiques municipals en matèria de prostitució quan aquesta és exercida 

voluntàriament. L’estiu de 2012, arran de la proposta d’enduriment de l’Ordenança de 

convivència en matèria de prostitució, Vilà ja va dir que la modificació plantejada tenia 

un marcat caràcter punitiu, es buscava fer invisible el fenomen de la prostitució al 

carrer i no abordava la problemàtica de fons.   



 

Les mesures coercitives, deia la síndica en aquell informe, farien més difícil que els 

serveis socials i les entitats contactessin amb les dones que exerceixen la prostitució 

per ajudar-les, quan l’ideal seria reforçar els programes específics per atendre totes 

aquelles dones que vulguin deixar la prostitució. En opinió de Vilà, aquest plantejament 

segueix vigent i el que cal fer es protegir un col·lectiu molt vulnerable i reforçar la 

reinserció sòcio-laboral. 

  

Alternatives realistes  

Vilà considera que l’enduriment de l’Ordenança de convivència per impedir la 

prostitució al carrer, principalment al Raval, amb més sancions a les prostitutes i els 

clients, no ha funcionat, i l'oferta de prostitució segueix viva i arrelada a Ciutat Vella. La 

síndica diu que no li agrada veure, com a la majoria de barcelonins i barcelonines, 

dones exercint la prostitució al carrer i que per això cal abordar el fenomen amb 

alternatives realistes. 

  

Així ho va plantejar la defensora en la presentació del seu darrer informe anual davant 

del Consell Plenari, el passat mes de febrer. I va demanar al Govern que sortís de les 

eleccions de maig, dur a terme una intervenció que recondueixi l’activitat. Vilà insisteix 

que cal evitar que les negociacions entre les prostitutes i els clients es produeixin a 

l’espai públic i que les relacions sexuals tinguin lloc en edificis d’habitatges interferint 

en la vida de les persones i famílies residents. També defensa que cal garantir els 

drets de salubritat i seguretat de les prostitutes, aspecte que la síndica ja fa temps que 

va posar sobre la taula. 

  

Ara, l’Ordenança municipal d’activitats i establiments de concurrència pública que 

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, 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. 

  

La síndica ja fa temps també que planteja canvis en l’Ordenança de convivència. De 

fet, la normativa ha resultat ineficaç en molts aspectes. Moltes de les sancions que es 

posen a les prostitutes no es cobren i generen inseguretat jurídica, i en alguns casos, 

en què s’han satisfet el pagament de les multes, els serveis socials municipals i les 

entitats que atenen les prostitutes han hagut de cobrir les necessitats bàsiques de 

moltes de les dones, que es troben en situació molt precària. 

  

En opinió de Vilà, moltes de les sancions de l’Ordenança són exageradament altes i, 

en diferents resolucions, la defensora ha recomanat a l’Ajuntament que faci una 

valoració objectiva sobre l’efectivitat de l’Ordenança en situacions de necessitat. Per a 

la defensora, cal evitar sancionar els col·lectius més desprotegits per no criminalitzar la 

pobresa, s’han de reforçar les actuacions preventives i adequar els imports a la 

capacitat econòmica dels infractors, de forma anàloga al Codi Penal i a la situació de 

crisi. La tasca policial s’ha de concentrar a perseguir qualsevol forma d’explotació 



sexual i a combatre les màfies, les xarxes i els proxenetes, que converteixen moltes 

dones en víctimes. 

 

La proposició aprovada ahir busca la creació d’un marc legal regulat per l’exercici de la 

prostitució voluntària, amb l’objectiu d’aconseguir una major protecció i seguretat de 

les persones que realitzen aquesta feina, vetllant per la seva voluntarietat i el ple 

control de les condicions de seguretat i higiene. També planteja augmentar les ajudes 

a programes específics de formació i inserció per a aquelles persones que no vulguin 

exercir la prostitució i que les circumstàncies les han portat a fer-ho. La proposició de 

Ciutadans va rebre el suport del Govern municipal, ERC i la CUP, mentre que CiU, 

PSC i PP hi van votar en contra. 


