
ACORD DE   PLE MUNICIPAL

Expedient  número:  M2412019000002 Impulsar  una  ordenança   contra  la 
prostitució a Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució presentada pel  grup municipal  del 
PSC-CP, per impulsar una ordenança  contra la prostitució a Sant Vicenç dels 
Horts.

Diverses  ciutats  han  estudiat  o  estan  estudiant  l’aprovació  d’una  nova 
ordenança específica contra la prostitució, l’explotació sexual, per la protecció 
integral de les dones, els infants i en general de les persones prostituïdes a 
l’espai públic i a la ciutat, que actuï sobre els clients, proxenetes i la publicitat i 
en contra de la utilització de les dones com a mer objecte sexual.

Entre d’altres marcs legals cal recordar que la Directiva Europea del 2011/36 
estableix que cal adoptar mesures apropiades, com l’educació i la formació, per  
desincentivar i  disminuir la demanda, que és el factor que favoreix totes les 
formes d’explotació relacionades amb la trata d’éssers humans amb finalitat 
sexual.

La tracta de èssers humans amb finalitat d'explotació sexual i la prostitució són 
dos fenòmens que no es poden desvincular.  Aquesta tracta existeix perquè 
existeix  una demanda de prostitució  que la  converteix  en una activitat  molt 
rendible per a les màfies i els proxenetes.

La prostitució no és l'expressió de llibertat sexual de la dona, sinó que té a 
veure amb la violència, la marginació, la dificultat econòmica i la cultura sexista 
i patriarcal.

Com d’altres  formes  de  violència  contra  la  dona,  l'explotació  sexual  és  un 
fenomen específic de gènere: l'abrumadora majoria de víctimes són dones i 
nenes, mentre que els consumidors, traficants i proxenetes, són habitualment 
homes.

El Ple acorda el següent:

ACORDS:

Primer. Impulsar la creació d’una comissió per a la redacció d’una ordenança 
contra la prostitució i l’explotació sexual a Sant Vicenç dels Horts.

Segon. Incloure en aquesta ordenança, com a eixos principals:



- Les mesures de recolzament i assistència integral a les persones en situació 
de prostitució, majoritàriament dones, les alternatives per a que puguin sortir de 
la prostitució, i en cap cas la sanció.

- La lluita contra proxenetes, clients i persones que es beneficien amb mesures 
de prevenció i, si s’escau, sancions

-  La  prevenció  i  la  sensibilització  per  treballar  per  a  la  desaparició  de  la 
prostitució, l’explotació sexual i la tracta de persones amb finalitat d’explotació 
sexual, amb una especial atenció als joves i als mitjans de comunicació.

- La prohició de la publicitat que tracti el cos de les dones com a un objecte 
purament sexual a l’espai públic de la ciutat i que, en part, ja recull el decàleg 
aprovat recentment com Ajuntament Feminista.

Sant Vicenç dels Horts, 

[Firma]
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