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Disposicions

DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

ACORD

GOV/183/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Programa de mesures per a 
l’abordatge de situacions de prostitució, en especial de les d’explotació de persones 
amb inalitat sexual.

L’explotació de persones amb finalitat sexual és una gravíssima violació dels 
drets fonamentals, en la qual es vulneren, entre d’altres, els drets a la llibertat, a la 
igualtat, a la seguretat, a la dignitat i a la lliure elecció del treball, es considera un 
dels delictes més greus en l’àmbit mundial, i suposa per a les seves víctimes una 
nova forma d’esclavitud. Aquest fenomen, que afecta especialment les dones i les 
nenes, és una manifestació més de la situació de desigualtat en la qual es troben les 
dones arreu del món i constitueix una clara expressió de la violència masclista.

Com a punt de partida hem de situar el marc normatiu més rellevant en què s’em-
marca l’actuació dels poders públics en aquesta matèria. Cal citar en primer lloc la 
ratificació i entrada en vigor al nostre país, el 28 de gener de 2004, del Protocol de 
Palerm contra el tràfic il·lícit de migrants per terra, mar i aire, que complementa la 
Convenció de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, 
feta a Nova York el 15 de novembre de 2000.

Igualment resulta determinant a aquests efectes la ratificació per l’Estat espa-
nyol del Conveni núm. 197 del Consell d’Europa sobre la lluita contra l’explotació 
d’éssers humans, fet a Varsòvia el 16 de maig de 2005, en vigor al nostre país des 
de l’1 d’agost de 2009 (el 10 de setembre de 2009 es publicà al Boletín Oficial del 
Estado l’Instrument de ratificació del Conveni citat).

Així mateix convé assenyalar la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma 
de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a 
Espanya i la seva integració social, que ha introduït un nou article 59 bis sota el títol 
Víctimes de l’explotació d’éssers humans que, entre altres mesures, preveu atorgar 
un període de restabliment i reflexió de com a mínim trenta dies per a aquelles 
persones estrangeres en situació irregular sobre les quals hi ha dubtes raonables 
sobre la seva condició de víctimes d’explotació d’éssers humans.

De la mateixa manera, i pel que fa a Catalunya, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, disposa a l’article 67.2 que el 
Govern ha de desenvolupar les estructures i els mecanismes adequats per acollir i 
atendre les dones afectades per tràfic i explotació sexual.

A més de la mateixa Llei 5/2008 citada, la Resolució 370/VIII, del Parlament de 
Catalunya, sobre l’impuls de mesures per abordar el fenomen de la prostitució, i 
la Resolució 520/VIII, sobre l’orientació política general del Govern, ambdues de 
l’any 2009, justifiquen el present Acord de Govern.

L’aprovació d’aquest Acord es justifica també en base al Pla de Govern 2007/2010, 
que estableix com a objectiu immediat l’eradicació de la violència masclista amb 
el desplegament de la Llei del dret de les dones a eradicar aquesta violència (eix 1, 
actuació 1.1.4). Igualment es fonamenta en el Pacte Nacional per a la Immigració, 
aprovat pel Govern el 16 de desembre de 2008 i signat el 19 de desembre del mateix 
any, que determina la necessitat d’emprendre programes específics d’atenció a les 
persones víctimes de tràfic o explotació (mesura 17, repte 2, eix 1).

Així mateix, cal fer esment al Pla de polítiques de dones del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya 2008-2011, que recull a l’eix 6 les intervencions dels poders 
públics en l’abordatge de la violència masclista.

Si bé tots els departaments de la Generalitat, a partir de les competències que 
tenen atorgades com a pròpies, estan treballant en l’abordatge del fenomen, s’ha 
vist pertinent l’aprovació del Programa de mesures per a l’abordatge de situacions 
de prostitució, en especial de les d’explotació de persones amb finalitat sexual, així 
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com la creació d’un grup de treball estable amb capacitat de gestió, coordinació 
interdepartamental i missió de lideratge en relació amb l’abordatge de les situacions 
esmentades.

Finalment, aquest Acord es regeix per les disposicions que estableix la normativa 
vigent en matèria d’òrgans col·legiats.

Per tot això, a proposta de la consellera del Departament d’Acció Social i Ciu-
tadania, el Govern

ACORDA:

—1 Aprovar el Programa de mesures per a l’abordatge de situacions de prostitució, 
en especial de les d’explotació de persones amb finalitat sexual, com a instrument 
de planificació en què s’articulen les diferents actuacions des d’una perspectiva 
integral dirigides a lluitar de manera eficaç contra l’explotació de persones amb 
finalitat sexual i oferir atenció i protecció a les persones que es troben en aquesta 
situació, el qual s’adjunta com a annex d’aquest Acord.

—2 Crear el Grup de Treball per a l’abordatge de situacions de prostitució, en 
especial de les d’explotació de persones amb finalitat sexual, com a òrgan que coor-
dina l’acció del Govern en aquesta matèria. Aquest Grup de Treball té l’encàrrec de 
desplegar el Programa de mesures per a l’abordatge de situacions de prostitució, en 
especial de les d’explotació de persones amb finalitat sexual. La durada del Grup de 
Treball serà la del temps que dura l’acompliment del Programa de mesures citat.

—3 La presidència del Grup de Treball l’exercirà la presidenta de l’Institut Català 
de les Dones i la secretaria, una persona al servei d’aquest Institut, nomenada per la 
presidència del Grup de Treball. El Grup de Treball s’articula en dues comissions, 
la Comissió Executiva i la Comissió Tècnica.

—4 La Comissió Executiva decideix, impulsa i coordina l’actuació dels diferents 
departaments de la Generalitat en aquesta matèria i, atès el seu caràcter interdepar-
tamental, tindrà una actuació àmplia i transversal. Aquesta Comissió està integrada 
per una persona representant de cadascun dels departaments de la Generalitat 
amb rang d’alt càrrec, nomenades per la consellera d’Acció Social i Ciutadania a 
proposta dels departaments corresponents. Les funcions de la Comissió Executiva 
són les següents:

a) Coordinació: garantir la coordinació interdepartamental, interinstitucional 
i amb les entitats especialitzades que intervenen en l’atenció a les persones que 
exerceixen la prostitució i en la lluita contra l’explotació de persones amb finalitat 
sexual, tant en l’àmbit nacional, estatal com internacional, com a element transversal 
de totes les mesures desenvolupades en aquesta matèria.

b) Prevenció: aprofundir en el coneixement de la realitat de l’explotació de 
persones amb finalitat sexual a Catalunya per tal de diagnosticar les situacions de 
vulneració de drets humans, així com proposar estratègies per afrontar aquesta 
problemàtica, tot tenint en compte les necessitats de les persones que es troben en 
aquesta situació.

c) Sensibilització: sensibilitzar la societat contra l’estigmatització de les persones 
que exerceixen la prostitució i sobre el problema de l’explotació de persones amb 
finalitat sexual i lluitar contra la victimització secundària de les víctimes.

d) Detecció: millorar els mecanismes de detecció i d’identificació de les possibles 
víctimes d’explotació amb finalitat sexual.

e) Atenció: definir un model d’atenció i d’accés als recursos adreçat a les persones 
que exerceixen la prostitució, especialment a les víctimes d’explotació amb finalitat 
sexual, tot tenint en compte la diversitat de persones i situacions.

f) Seguiment i avaluació de les actuacions anteriors.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5736 – 18.10.201075618

Generalitat  
de Catalunya

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

—5 La Comissió Tècnica abordarà els aspectes tècnics i elaborarà i presentarà a 
la Comissió Executiva les propostes de mesures d’actuació dirigides a la consecució 
dels objectius establerts en el Programa citat. Aquesta Comissió està integrada per 
una persona funcionària tècnica al servei dels diferents departaments de la Gene-
ralitat, designada per les/pels corresponents alts càrrecs que formen la Comissió 
Executiva, i per representants d’altres Institucions i persones expertes de les entitats 
especialitzades en l’atenció i protecció a les dones en situació de prostitució i a les 
víctimes d’explotació de persones amb finalitat sexual, que seran convidades a 
participar-hi.

—6 La Comissió Executiva i la Comissió Tècnica tindran el suport tècnic de 
l’Institut Català de les Dones, organisme que té com a missió principal implantar 
les polítiques de promoció dels drets de les dones per tal d’assolir la igualtat efectiva 
de dones i homes a Catalunya.

—7 El Grup de Treball pot elaborar les seves pròpies normes de funcionament 
intern. No obstant això, en tot el que no preveu aquest Acord de Govern i, si s’es-
cau en les normes de funcionament intern, aquest òrgan es regeix, supletòriament, 
per la normativa vigent en matèria d’òrgans col·legiats de l’Administració de la 
Generalitat.

—8 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, tret de l’annex, que es pot consultar al web d’Internet http:\\www.
gencat.cat/dasc/icdones.

Barcelona, 11 d’octubre de 2010

LAIA BONET RULL

Secretària del Govern

(10.280.129)
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