
 

Expte. Núm.: 57/2020/PGRU 
Asunto: Moció de L’ESQUERRA DE RIBA-ROJA contra la Trata i la lluita contra els 
Prostibuls, Puteros i Proxenetes. 
 
 
 
Ylenia Díaz Morán, Secretaria del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, (Valencia), 
 
 
CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 2 de noviembre de 2020 y 
con la salvedad del art. 206 del ROFRJCL, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
-   SECRETARÍA - USUARIOS. MOCIÓ DE L¨ESQUERRA DE RIBA-ROJA CONTRA LA 
TRATA I LA LLUITA CONTRA ELS PROSTIBULS, PUTEROS I PROXENETES. 
  
Rafael Gómez Muñoz, regidor de l'Esquerra de Riba-roja, a l'empar d'allò que disposa el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a 
la seua aprovació la següent 
  
MOCIÓ CONTRA LA TRATA I LA LLUITA CONTRA ELS PROSTIBULS, 
PUTEROS I PROXENETES 
  
Exposició de motius:  
  
Riba-roja de Túria, va ser declarada municipi lliure de trata de dones per aquesta 
Corporació i es va afegir a la xarxa nacional de municipis en aquest sentit, per la cual 
cosa s'han dut a terme accions policials i legals per tant de perseguir aquesta activitat 
que ha data de hui esclavitza a dones, xiquetes i xiquets a tot el mon. 
  
Aquesta activitat i totes les relacionades amb la prostitució, no son altra cosa, que una 
de les pitjors formes d'explotació de la nostra societat, i Riba-roja no es queda arrere. La 
prostitució, es una forma de esclavitut que te el seu orige en la desigualtat social, entre 
pobres i rics i entre dones i homens.  
  
Aquesta desigualtat ha de ser atesa com una manifestació clara de "violència sexual".  
  
La seua situació d'al·legalitat contribueix a l'acceptació i a la normalització de l'accés 
dels homes al cos de la dona a canvi de diners. La penalització de la demanda i del 
proxenetisme, a més dels efectes positius comprovats en aquells països en els quals així 
s'ha regulat, produirà un efecte de transformació social contribuint al canvi de mentalitat 
de la societat en el seu conjunt i al rebuig definitiu d'un dels atemptats més greus a la 
dignitat i la vida de les dones que apuntala el patriarcat i perpetua la desigualtat. 
  
En els primers moments de la pandèmia una vegada decretat l'estat d'alarma es van 
tancar els prostíbuls i es va posar en marxa un Pla de Contingència elaborat pel 

Identificador D
N

nH
 N

nn2 JJLl dT
Q

p A
oC

b lY
s6 K

T
k=

U
R

L C
om

probar autenticidad en: http://oficinavirtual.ribarroja.es/P
ortalC

iudadania



 

Ministeri d'Igualtat i coordinat amb les CCAA per a oferir recursos i alternatives a les 
dones en prostitució. 
  
Es van implantar mesures que es van associar al pla de contingència com facilitar 
l'acreditació de la condició de víctima de tràfic amb finalitats d'explotació sexual sense 
procés policial o judicial per a donar empar a les dones en aquesta situació, en 
col·laboració amb les organitzacions i les CCAA i també el model de resposta 
coordinada que es va posar en marxa entre març i juny de 2020 per a garantir 
l'alternativa habitacional segura i l'atenció sociosanitària una vegada es van efectuar els 
tancaments. 
  
L'Ingrés Mínim Vital no inclou a totes les dones prostituïdes. S'han trobat dificultats 
amb aquelles dones que estan en situació irregular. És evident que, si no es deroga la llei 
d'estrangeria, deixarem fora a moltíssimes dones, especialment a les més vulnerables. 
Cal pressionar perquè el govern derogue la llei d'estrangeria que és determinant per a la 
majoria d'aquestes dones. 
  
Considerem que aquesta mesura ha de ser l'inici d'una ofensiva per a actuar contra la 
indústria proxeneta a Espanya, per a lluitar contra l'explotació sexual i contra la 
impunitat del proxenetisme al nostre país, des de l'última reforma del Codi Penal en 
2015. 
  
I, tot això, per a garantir drets a les dones en situació de prostitució i a les víctimes de 
tràfic amb finalitats d'explotació sexual. 
  
Però no podem oblidar la figura necessària per al negoci, "EL CLIENT", perquè sense 
clients no hi ha prostitució i sense negoci de la prostitució no hi ha trata. 
  
Les Comunitats Autònomes tenen una gran responsabilitat en aquest moment, habilitant 
recursos que permeten la garantia sanitària de les dones que es troben en situació de 
prostitució i la seua eixida d'eixa situació, assegurant la seua supervivència i procurant 
formació i orientació laboral. 
  
D'altra banda, el Ministeri d'Igualtat ha instat a les Comunitats Autònomes a garantir el 
tancament dels prostíbuls d'acord amb els pactes amb el Ministeri de Sanitat en matèria 
de locals de l'anomenat "oci nocturn". 
  
Tal com ha expressat en declaracions la ministra d'igualtat: "aquest tipus d'establiments 
estan posant en perill la salut i els drets de les dones en prostitució en un greu context de 
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crisi sanitària i les especials característiques d'aquests locals fan que el rastreig de 
contagis que puguen produir-se siga especialment complex". 
  
Per tot això, el grup municipal de L'ESQUERRA DE RIBA-ROJA DE TÚRIA,  
  
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 16 votos 
a favor (11 PSOE, 2 CS, 1 COMPROMÍS MUNICIPAL, 1 EUPV-ERPV:SE y 1 
PODEMOSRIBA-ROJAPOT) y 5 abstenciones (4 PP y 1 VOX), y previa introducción 
por el propio proponente de dos enmiendas, una a propuesta del grupo municipal 
Podemos consistente en eliminar del título la palabra prostitución y otra por indicación 
del Jefe de la Policía consistente en eliminar el párrafo 5), acordó: 
  
PRIMER: Com a institució adherida a la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic de 
Persones instar a tots els municipis que s'unisquen a la citada Xarxa 
https://redlibretrata.wordpress.com/, perquè no hi haja ni un sol municipi còmplice 
d'aquesta esclavitud. Municipis abolicionistes que apliquen ordenances que prohibeixen 
la mercantilització d'éssers humans, penalitzen solament la demanda i atenen i 
protegeixen a les dones que pateixen aquesta situació. 
  
SEGON: Instar al govern d'Espanya perquè s'elabore una llei contra la trata, des d'una 
perspectiva abolicionista que incloga a totes les dones en situació de prostitució i que 
prenga de referència legislacions com la sueca que han acabat amb el tràfic per a 
explotació sexual, al contrari del que ha passat a Holanda o Alemanya, països on s'ha 
regulat com un "treball", on no sols ha augmentat la tracta per a explotació sexual de 
dones sinó també la prostitució infantil. 
  
TERCER: Instar al Govern autonòmic, perquè adopte mesures de lluita contra la tracta 
i la prostitució i entre elles les següents:  
  
1) Garantir el tancament dels prostíbuls d'acord amb els pactes amb el Ministeri de 
Sanitat en matèria de locals de l'anomenat "oci nocturn". 
2) Garantir el primer recurs habitacional per a dones en situació de prostitució en locals 
d'alterne, acompanyant-ho amb atenció psicològica, orientació laboral i formativa. 
3) Procurar formació específica per a les professionals dels centres de la dona amb la 
finalitat que puguen donar atenció i derivació a les cases d'acolliment quan siga 
necessari, així com habilitar d'equips d'atenció itinerants perquè aqueixa atenció arribe a 
les dones que d'una altra manera no poden accedir als recursos. 
4) Establir Programes de Capacitació laboral i Coordinació amb les entitats que 
treballen directament en situacions de prostitució.  
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QUART: Que el Govern Local destine una partida als pressupostos 2021 de caràcter 
urgent per a la despesa social destinada a l‘atenció de dones en situació de prostitució, 
recolçant servicis d'atenció psicològica, ajudes per al lloguer i suministres bàsics, 
recerca de empleo i atenció de familiars depenents al seu càrrec.  
  
CINQUÈ: Que la regidoria de Urbanisme, realitze les inspecciones de revisió de 
llicències d'activitat en tots els locals del terme on se ejercisca activitats relacionades 
amb la prostitució i proceda al tancament dels que no coincida amb l'activitat declarada. 
  
SISÈ: Instar al Govern Local a recolçar la cooperació entre administracions de justicia, 
servicis socials, policía i associacions locals amb el fí d'agilitzar els tràmites i ser mès 
eficient en matèria de detecció i protecció de víctimes de tràfic amb fins d'explotació 
sexual. 
  
SETÉ: Donar trasllat de la present moció a la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic, a la 
FEMP i a la FVMP, al Govern Valencià i al Govern d'Espanya. 
  

 

 
 
 
Y para que conste expido la presente certificación de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde 
en Riba-roja de Túria 
 
          Vº.B 
          El Alcalde 
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Firmado por: SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA

Cargo:

Fecha firma: 12/11/2020 13:11:18 CET

Firmado por: ALCALDIA AYUNTAMIENTO RIBA-ROJA DE TURIA

Cargo:

Fecha firma: 12/11/2020 13:11:18 CET


