
Declaració del PSC contra la Trata d’Éssers Humans (TEH) amb 

finalitat d’explotació sexual i l’exercici de la prostitució a la 

via pública  

 

Els i les socialistes som partidaris d’eradicar progressivament la 

prostitució, començant per la l luita contra l’explotació sexual, 

especialment en els casos de trata i tràfic d’éssers humans(1) en el marc 

dels acords i convenis internacionals, i contra l’exercici de la 

prostitució a l’espai públic.  

 

Des de tots els nivell administratius on tenim responsabilitat de govern, 

els i les socialistes hem d’oferir seguretat, protecció, en especial 

a les dones prostituïdes, a través de l’orientació, la formació i la 

reinserció sòciolaboral. Des del punt de vista de la nostra concepció del 

treball, l’exercici de la prostitució no es pot considerar mai com una 

alternativa laboral.  

 

El marc legal actual permet actuar contra aquestes xarxes 

d’explotació sexual , a partir de les darreres adaptacions del Codi Penal 

per tal d’adequar-lo als delictes i penes pel tràfic de persones d’acord 

amb el Conveni Europeu per la Lluita contra el Tràfic de Persones 

(16.05.2005) en vigor a Espanya des de l’Agost d’enguany, i la futura 

transposició de la Decisió marc 2002/629/JAI del Consell de la UE.  

 

D’altra banda, el marc jurídic, també permet una millora en l’atenció i la 

protecció a les víctimes a partir de la reforma de la Llei d’Assistència 

Jurídica Gratuïta i de la Llei sobre Drets i Llibertats dels Estrangers i la 

seva integració social, que han de permetre conjuntament amb el 

desplegament de l’article 67 de la Llei 5/2008 del Dret de les Dones per 



l’Eradicació de la Violència Masclista, i l’aplicació efectiva del Pla Estatal 

contra el Tràfic de Persones amb Finalitats d’Explotació Sexual (2009-

12) pretén una clara millora en l’atenció i la protecció a les víctimes.  

 

Per tot això el PSC, en consonància amb el marc jurídic i la realitat i 

reptes socials actuals, ens comprometem a instar a les diferents 

Administracions a:  

 

1.- Intensificar l’acció coordinada de les institucions per l luitar 

contra les xarxes amb finalitat d’explotació sexual.  

 

Mil lorar els mecanismes d’identificació de les víctimes de la TEH 

amb finalitat d’explotació sexual;  

 

Impulsar instruments de coordinació entre administracions, 

prioritàriament en l’àmbit de la seguretat per lluitar contra la 

trata, intensificant la cooperació entre els cossos i forces de seguretat;  

 

Designació de fiscals especialment dedicats a la l luita contra 

aquestes xarxes. Davant els informes policials sobre l’existència de 

xarxes de proxenetisme, la Fiscalia desenvolupa un paper cabdal amb les 

seves actuacions d’ofici.  

 

2.- Impulsar programes socials d’atenció i d’accés als recursos 

adreçat a les dones víctimes de la prostitució.  

 

Elaborar un protocol interdepartamental del Govern de la 

Generalitat de Catalunya, d’atenció i accés als recursos a les 

persones que exerceixen la prostitució, especialment a les dones 



víctimes d’explotació sexual per tal d’oferir sortides i recursos en l’àmbit 

social, laboral i policial amb l’objectiu prioritari de facilita’ls alternatives 

de vida;  

 

Articular un dispositiu d’urgència d’acoll iment i protecció a les 

víctimes de trata amb finalitat d’explotació sexual, que garanteixi la 

coordinació interinstitucional i el desplegament de l’article 12 sobre 

assistència a les víctimes del Conveni Europeu contra la Trata d’Éssers 

Humans (BOE, 10/09/09);  

 

Impulsar un programa de recursos de transició en l’àmbit de 

l’ocupació per garantir un procés d’inserció laboral adreçat a les 

víctimes de TEH i a les persones que exerceixen la prostitució i que 

manifestin la voluntat d’abandonar l’activitat.  

 

3.- Dissuadir la demanda d’exercici de la prostitució a l’espai 

públic a través de l’enduriment de les sancions , alhora que 

sensibil itzar la societat sobre la vulneració de drets humans 

que suposa la pràctica l’explotació sexual.  

 

Instar la redacció d’una Llei catalana, que en el marc de la Llei de 

Bases de Règim Local, tipifiqui aquelles conductes que en l’espai públic, 

poden tenir una especial incidència en àmbits com el de la salut o la 

convivència;  

 

Instar la revisió del Decret 217/2002 d’1 d’agost pel qual es 

regulen els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució 

amb l’objectiu de limitar l’atorgament de llicències de bordells mitjançant 

l’enduriment de les seves condicions d’ubicació (limitant les distàncies 



entre si i les distàncies amb centres docents i altres tipus 

d’equipaments) i de les seves característiques (limitant el nombre de 

reservats annexos);  

 

Continuar aplicant la política sancionadora, i endurint-la si és 

el cas, per la compra de serveis sexuals a l’espai públic (a través del 

codi penal i/o ordenances municipals);  

 

Defensar la supressió efectiva dels anuncis de contactes en els 

mitjans de comunicació audiovisuals i escrit;  

 

Sol·licitar al Consell Audiovisual de Catalunya un estudi sobre la 

implicació i la difusió del fenomen de la prostitució en els 

mitjans, tant audiovisuals com escrits.  

 

 

(1) A Espanya es considera que són el 95% de les dones prostituides 

(segons dades de la Guàrdia Civil). 


