
 

Davant l'anunci de reforma dels articles relatius a l'exercici de la prostitució en l'anomenada Ordenança de 

Civisme de la Ciutat de Barcelona, que suposarà la prohibició de l'activitat, com a organitzacions i persones 

compromeses amb la defensa dels drets de les persones, hem de denunciar: 

Que no queda ja cap dubte sobre les conseqüències negatives d'aquesta normativa de persecució i 

assetjament al col·lectiu de dones que exerceixen prostitució. Existeixen informes interns: com l'emès per 

l'àrea de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, i externs: d'organitzacions especialitzades, 

d'atenció a dones víctimes de prostitució forçada, d'organitzacions feministes i de defensa dels DDHH. No és 

possible apel·lar al desconeixement sobre els efectes devastadors que aquestes normatives comporten en la 

vida de les dones, aprofundint la precarietat i vulnerant els seus drets ciutadans. 

Que durant els últims sis anys, l'Ordenança ha demostrat ser un instrument inadequat per abordar realitats 

socials complexes tals com la prostitució. Ni tan sols els seus arguments, respecte a la millora de la 

convivència ciutadana, o de la suposada lluita contra l'explotació sexual, són ja possibles d'esgrimir per part 

del consistori barceloní per justificar la seva aplicació. En la pràctica, aquesta nova volta de rosca comportarà 

una major estigmatització de les dones i agreujarà la seva situació de vulnerabilitat, quedant més exposades 

que mai a la violència policial, a la violència comunitària i a la violència de les organitzacions criminals.  

A més, és necessari recordar que aquesta proposta de reforma de la normativa fa novament cas omís a la 

Autoritat Catalana de Protecció de Dades que ha resolt en més d'una ocasió que l'Ajuntament de Barcelona 

es troba vulnerant la Llei Orgànica de Protecció de Dades recaptant dades personals especialment protegits 

com són els relatius a la vida sexual. Motiu d'aquesta resolució és que a dia d'avui existeixi un procés judicial 

entre tal Organisme, garant de la protecció de dades, enfront del consistori barceloní que continua 

incomplint el seu dictamen i es nega, malgrat existir una resolució, a cessar en el tractament de dades en 

l'aplicació dels articles de l'Ordenança que es pretenen reformar. 

Per tant,  

 • Entenent que es tracta d'una mesura adoptada en ple coneixement de les greus conseqüències que 
comporta i de la seva comprovada ineficàcia.  

  
 • Entenent que la mateixa normativa es troba en aquests moments sota un qüestionament respecte 

de la legitimitat jurídica de la seva aplicació.  
  
 • Entenent que la proposta de reforma s'emmarca en la continuïtat d'evitar tot procés participatiu 

real,  
  
 • Entenent que la crisi de drets de ciutadania és cada vegada més profunda,  

Instem a l'Ajuntament de Barcelona, als seus representants i als grups polítics: 

  
 • A revisar en profunditat els seus arguments entenent que comporten una vulneració de drets de 

totes les dones que exerceixen prostitució i una violència institucional inexcusable enfront d'aquelles 
que es troben en situació de prostitució forçada. 

  
 • A iniciar immediatament processos col·lectius, que comptin amb l'opinió de les dones que 

exerceixen prostitució, per a la millora de la seva qualitat de vida, per enfortir l'exercici dels seus 
drets com a ciutadanes. 



  
 • A evitar abordar la realitat de la prostitució amb el desenvolupament de polítiques de persecució 

policial, i destinar els limitats recursos públics a altres finalitats.  

ADHESIONS: 

Plataformas, Federaciones y Grupos: 

 Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones 

 Comitè 1r de Desembre - Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya 

 Ca la Dona 

 FAVB - Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 

 ECAS - Entitats Catalanes d’Acció Social  
 
 

Asociaciones, entidades y colectivos: 

 SICAR Cat - Adoratrius 

 Associació GENERA 

 El lloc de la dona - Germanes Oblates 

 Ámbit Dona - Fund. Àmbit Prevenció 

 Creación Positiva 

 Asaupam 

 Stop Sida 

 Grup Antígona – Universitat Autònoma de Barcelona 

 Asociación Cultural El Raval “El Lokal” 

 SIDA STUDI - Centre de Documentació i Serveis de Prevenció en VIH/sida 

 APFCIB - Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears 

 Associació Copsat (Col·lectiu per a la recerca social i autònoma) 

 Fundació Escò 

 Colectivo Hetaira 

 Metges del Món Catalunya 

 Dones x Dones 

 VIH-DA Associació 

 CATS – Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo 

 Comisión Ciudadana Antisida de Bizkaia 

 Col·lectiu Al Hanan. Accions contra l'exclusió 

 Ningún Lugar - Activisme Cultural per a la Transformació Social 

 Feministes Indignades 

 Fundació Escó 

 JIS - Joves per la Igualtat i la Solidaritat 

 Associació de Formació i Serveis Socioeducatius. 

 Fundació Servei Solidari 

 Dona i Inclusió-Grem – Universitat de Barcelona 

 Dones juristes 

 SURT. Fundació de dones. Fundació Privada. 

 Col·lectiu Punt Sis 

 Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona 

 Associació Cultural LLiure Barrio Kandela 

 TAMAIA - Viure sense violència  

 Marxa Mundial de Dones 

 Associació Dinamitzadora de la Xarxa Feminista 
 Actuavallès 
 Col·lectiu de Dones en l'Església 

 


