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1 Definició

• f. [SO] Pràctica d’avenir-se, d’una manera habitual 
i professional, a mantenir relacions sexuals amb 
finalitats de lucre.

“La prostitució és clarament una manifestació de la 
violència de gènere.” 
(Ballester & Ortega 235: 2020)

Qualsevol pràctica sexual no desitjada a la qual s’acabi accedint a causa de 
qualsevol mena de pressió (xantatge emocional, intimidació, amenaces, por a la 
violència masculina, necessitat econòmica, etc.) és violència sexual, no sexe.



2 Tipus i perfils de les persones prostituïdes i 
de les prostituïdores 

• Prostitució localitzada (carrers, clubs)

• Prostitució deslocalitzada (pisos, cases)

• Prostitució deslocalitzada oculta (llocs web, 
webcams, Instagram o l’autoexplotació
sexual). Suposa la globalització i l’auge del 
sistema prostitucional (a partir dels anys 80). 

• Explotació sexual de la infància i l’adolescència 
(ESIA)

• Pornografia (filmació de la prostitució)



2 Tipus i perfils de les persones prostituïdes i 
de les prostituïdores

• Perfil predominant de la prostituta: el 90% de 
persones en situació de prostitució són dones 
El 80% són “sense papers”.

• Perfil predominant del prostituïdor: el 99,7% 
de persones que consumeixen prostitució són
homes.



3 Causes

• Econòmiques

• Desigualtat social i d’oportunitats 
(educatives, laborals).  

• Potenciació cultural de la llibertat sexual i la 
sexualització de la dona en el marc d’un 
imaginari patriarcal. 

• Dinàmica delictiva: relació entre el tràfic de 
persones, l’explotació sexual i la prostitució.
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4 Normativa i acció de la justícia

• A l’Estat espanyol, la prostitució es troba en 
una situació d’alegalitat, pròxima a la legalitat.

• L’explotació de la prostitució no se sanciona 
tret que es tracti de menors, persones amb
discapacitat o si es demostra una situació de 
vulnerabilitat o la imposició de condicions
greus o abusives. 



4 Normativa i acció de la justícia

• Només se sanciona la prostitució si s’exerceix 
en determinades circumstàncies (p. ex., a prop 
de centres educatius). Alguns municipis 
multen les persones prostituïdes de manera 
que se les carrega amb un altre deute que han 
de satisfer als proxenetes.



4 Normativa i acció de la justícia

• Les actuacions judicials i de les forces de seguretat no 
són eficaces: 
– La lentitud de la justícia (de 3 a 5 anys per a un judici).
– La víctima ha d’estar localitzable, la qual cosa afavoreix que 

moltes dones no es presentin al judici.
– Les mesures cautelars de privació de llibertat pels criminals 

i les mesures de protecció de la víctima i dels testimonis 
són escasses i insuficients.

– La pena per tracta no sol superar els 6 anys. 
– Les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats són 

molt baixes i triguen anys en ser pagades.
– No es denuncia per por i/o manca de suport. 



5 Relació amb delictes diversos i amb la pornografia

• La prostició és un negoci més de les màfies i 
altres organitzacions criminals

• Tràfic de persones (tracta)

• Tràfic de droga

• Violència sexual: abusos a menors i violacions

• Pornografia (Péter Szil, psicoterapeuta: 
“màrqueting de la prostitució”)



6 Conseqüències

• Inseguretat jurídica.

• Aïllament i pèrdua de les xarxes de suport: 
solitud

• Amenaces individuals i col·lectives.

• Maltractaments físics i psicològics (cosificació, 
depressió, insomni).

• Riscos per a la salut (individual i pública):



7 Abolicionisme versus regulacionisme

• La postura regulacionista planteja que les 
dones tenen dret a triar “lliurement” i 
permetre l’accés sexual als seus cossos a canvi 
de diners.  

• Països regulacionistes: Dinamarca, Holanda, 
Alemanya, Nova Zelanda, Nevada (EUA).

• Si és legal la prostitució, llavors una persona 
aturada ha d’acceptar una oferta de feina que 
impliqui prostituir-se?



7 Abolicionisme versus regulacionisme

• Des de l’abolicionisme, majoritari en els
moviments feministes, es considera que la 
prostitució reprodueix un pilar fonamental del 
patriarcat: la idea que els homes tenen dret a 
satisfer els seus desitjos sexuals accedint als 
cossos de les dones.

• Països abolicionistes: Suècia (1999), Noruega, 
Finlàndia, Islàndia, Irlanda, França, Canadà, 
Corea del Sud.



8 Conclusions

• La prostitució, sigui voluntària (5%) o forçada
(95%), és una pràctica de violència de gènere.

• És una activitat travessada per la desigualtat de 
poder entre homes i dones.

• L’oferta de prostitució respon a una demanda 
masclista. 

• El sexe no es pot considerar com una activitat 
econòmica més.

Segons l’antropòloga Françoise Héritier: “dir que les dones tenen 
dret a vendre’s és ocultar que els homes tenen dret a comprar-les” 
(Ballester & Ortega 258: 2020).



8 Conclusions

• L’Estat espanyol té com a assignatura pendent l’adopció d’una llei
que reguli tant la qüestió de la tracta com la de la prostitució de 
forma integral.

• Caldria optar per una llei abolicionista, d’acord amb la Resolució del 
Parlament Europeu sobre explotació sexual i prostitució, del 26 de 
febrer de 2014. Si regularitzem la prostitució també es podria
normalirzar el tràfic d’òrgans.

• Cal desenvolupar programes d’educació afectiva i sexual a totes les 
edats, per tal de prevenir o  canviar actituds que motiven i 
justifiquen l’explotació sexual.

• No es pot regular un interès particular, com es pot entendre la 
llibertat sexual per prostituir-se, si es perjudica un interès general 
com és la igualtat entre homes i dones (ODS 5)i, sobretot, la 
dignitat de la persona.
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Annex: recull de premsa
Els mitjans recullen aquestes informacions mentre, sovint, es lucren amb anuncis de prostitució

Lleida (29/11/2021)

Polèmica entre la regidora Elena Ferre i el diari «Segre» pels anuncis de prostitució

NacióLleida

Lleida (25/11/2021)

L'Audiència de Lleida deixa en llibertat l'acusat de violar i agredir una dona a l'entorn del Turó de 
la Seu Vella

CCMA

Catalunya (25/11/2021)

Descabezada la cúpula radical de los Boixos Nois: 14 detenidos por tráfico de drogas y 
prostitución coactiva

Onda Cero

País Valencià (26/11/2021)

Alicante multará la prostitución y la mendicidad en sus calles

Antena 3

https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/45773/polemica-entre-la-regidora-elena-ferre-i-el-diari-segre-pels-anuncis-de-prostitucio
https://www.ccma.cat/324/laudiencia-de-lleida-deixa-en-llibertat-lacusat-de-violar-i-agredir-una-dona-a-lentorn-del-turo-de-la-seu-vella/noticia/3131986/
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/noticies/descabezada-cupula-radical-boixos-nois-14-detenidos_20211125619fb36d9e04bd00018e1a17.html
https://www.antena3.com/noticias/espana/alicante-prohibe-multara-prostitucion-mendicidad-sus-calles_2021112661a0d1da9ef0da0001ed46ee.html


Annex: recull de premsa

Madrid (23/11/2021)
Tres detenidos y liberadas cuatro mujeres explotadas sexualmente en un chalet de Pozuelo
20 Minutos

València (17/10/2021)
Sánchez promete derogar la reforma laboral y la ‘ley mordaza’ y abolir la prostitución
El País

Cantàbria (6/11/2021)
Seis años de cárcel para la prostituta que estafó un millón de euros a un cliente
20 Minutos

Catalunya (18/10/2021)
Alliberen 25 dones en fer caure una xarxa que les obligava a prostituir-se i vendre droga
CCMA

https://www.20minutos.es/noticia/4901043/0/tres-detenidos-y-liberadas-cuatro-mujeres-explotadas-sexualmente-en-un-chalet-de-pozuelo/
https://elpais.com/espana/2021-10-17/sanchez-promete-derogar-la-reforma-laboral-y-la-ley-mordaza-y-abolir-la-prostitucion.html
https://www.20minutos.es/noticia/4881853/0/anos-carcel-prostituta-estafo-millon-euros-cliente/
https://www.ccma.cat/324/alliberen-25-dones-en-fer-caure-una-xarxa-que-les-obligava-a-prostituir-se-i-vendre-droga/noticia/3122397/


Annex: recull de premsa
Illes Balears (17/09/2021)
17 detinguts a Mallorca per un cas de prostitució de menors
CCMA

Madrid (2/06/2021)
El Supremo reconoce el derecho de las prostitutas por cuenta propia a formar 
sindicatos
El País

Catalunya (4/03/2021)
Cau una xarxa d'explotació sexual a França gestionada en un "call center" de 
l'Hospitalet
CCMA

Palma de Mallorca (26/02/2020)
“Hay prostitución de menores tuteladas en toda España”
El País

https://www.ccma.cat/324/17-detinguts-a-mallorca-per-un-cas-de-prostitucio-de-menors/noticia/3118769/
https://elpais.com/sociedad/2021-06-02/el-supremo-reconoce-el-derecho-de-las-prostitutas-por-cuenta-propia-a-formar-sindicatos.html
https://www.ccma.cat/324/cau-una-xarxa-dexplotacio-sexual-a-franca-gestionada-en-un-call-center-de-lhospitalet/noticia/3081284/
https://elpais.com/sociedad/2020/02/25/actualidad/1582626784_357382.html


Annex: recull de premsa

Astúries (10/07/2016)
Un prostíbulo sadomasoquista explotaba a mujeres sudamericanas
El Mundo

Catalunya (04/04/2016)
Prostitució per voluntat pròpia.
CCMA

Madrid (01/09/2015)
Imatge de la portada: 'Chicas nuevas 24 horas', el gran negocio de la esclavitud sexual 
- Somos Documentales (rtve.es)

Castella-la Manxa (29/09/2014)
El 90 % de les dones que exerceixen la prostitució a Castella-la Manxa, regió que 
concentra el 80 % dels prostíbuls a Espanya, són immigrants sense permís de 
residència que no tenen cap tipus de cobertura sanitària.
Dones en Xarxa

https://www.elmundo.es/sociedad/2016/07/09/5780d75b22601d6c6b8b4584.html
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/la-gent-normal/prostitucio-per-voluntat-propia-/video/5592767/
https://blog.rtve.es/somosdocumentales/2015/09/chicas-nuevas-24-horas-el-gran-negocio-de-la-esclavitud-sexual.html
https://www.donesenxarxa.cat/prostitucio/el-90-de-les-dones-que-exerceixen/

