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CONCLUSIONS APROVADES EN EL PLENARI  

IV CONGRÉS ASSOCIACIÓ JOVES ADVOCATS DE CATALUNYA  

Sant Feliu Guíxols, juny 2003  

 

 

LA LEGALITZACIÓ - REGULACIÓ  

DE LA PROSTITUCIÓ  
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III.2.- EL DRET CONTRACTUAL DE LA PROSTITUCIÓ.  
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V.2.- CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE SEXUAL.  
VI.- OBJECTE DEL CONTRACTE: EL SEXE I LA OBLIGACIÓ DE SEXE.  
VII.- FORMA DELS CONTRACTES SEXUALS. LA PÒLISSA.  

VII.1.- EL PRINCIPI DE LLIBERTAT FORMAL i LA PÒLISSA.  
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VIII.- ELS ALTRES CONTRACTES RELATIUS A LA PROSTITUCIÓ: LA RELACIÓ DEL 
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I.- ASPECTES SOCIOLÒGICS.  

 

1) La prostitució és una realitat social inherent a la civilització humana, una 

professió, que ha donat lloc a un negoci molt rendible, constituint una activitat 

econòmica i un servei importants per a l’estat, tant pel gran nombre de persones 

que ocupa, com pel volum de diners que mou, com per la funció social que 

compleix.  

 

2) Davant la prostitució l’estat, influenciat principalment per la religió, ha fet fins 

ara un paper hipòcrita i ha mantingut una doble moral, en permetre-la però no 

regular-la, la qual cosa ha determinat que constitueixi un submón dins la 

societat.  

 

3) La manca de legalització de la prostitució és contraria a l’instint de l’home 

civilitzat, i només comporta conseqüències negatives, tant per qui l’exerceix, 

com per l’usuari com per l’estat.  

 

4) La prostitució és una professió necessària dins la societat perquè la seva 

desaparició o la manca d’una oferta suficient de la mateixa, provocarien molts 

problemes a la civilització.  
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5) Ha arribat el moment d’acabar amb la hipocresia i la doble moral sobre la 

prostitució, posant fi al divorci existent entre ordenament jurídic i realitat en 

aquesta matèria.  

 

6) A la societat l’interessa legalitzar la prostitució com a professió, per a que 

s’exerceixi en condicions dignes i amb garanties per totes les parts afectades.  

 

II.- SITUACIÓ ACTUAL DEL NOSTRE ORDENAMENT.  

 

7) Darrerament els serveis sexuals relatius a la prostitució han guanyat molt espai a 

causa de la gran demanda, motivada en part per la descriminalització de la 

mateixa operada amb el Codi Penal de 1995, que ha deixat de considerar-la un 

mal per la societat.  

 

8) Actualment el nostre país es troba en l’estadi de major esplendor de la prostitució 

a la història, en totes les seves modalitats, sense que aquest fet hagi tingut cap 

reflex en l’ordenament jurídic, per la qual cosa es fa necessària la seva regulació.  

 

9) Per regular amb garanties la prostitució es convenient tenir en compte la 

perspectiva històrica de la institució, realitzar un estudi sociològic de camp i un 

estudi de dret comparat, acudint a països on s’ha “legalitzat-regulat”.  

 

III.- EL DRET DE LA PROSTITUCIÓ. DOBLE ASPECTE.  
 

10) El Dret de la prostitució serà el conjunt de normes jurídiques que es refereixin a 

l’activitat de qui es dedica professionalment a prestar serveis sexuals retribuïts, 

distingint-se un àmbit de dret públic regulador de la institució i els subjectes que 

intervenen en l’activitat, i un de dret privat, referent al desenvolupament de 

l’activitat.  

 

III.1.- DRET PÚBLIC DE LA PROSTITUCIÓ.  
 

11) Al Dret públic de la prostitució, regit majoritàriament per normes de caire 

administratiu, correspon la definició dels principals conceptes jurídics i de la 

regulació de les condicions d’exercici de la professió.  

 

12) Hi ha una tàcita reserva de llei per regular les bases del Dret públic de la 

prostitució, atès que afecta a drets fonamentals de la persona, sens perjudici de la 

regulació pormenoritzada mitjançant un Estatut o Codi de la Prostitució de rang 

inferior, que també seria necessari.  

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kj0Lxan_VFBlVM&tbnid=SgJX0ACYXnVCPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.webdesignerdepot.com/2013/04/facebook-redesign/&ei=ybO_U9KjOvHa0QWnzoH4AQ&bvm=bv.70810081,d.d2k&psig=AFQjCNHs3HRruk00yguJ2TvHNoGvPmPYdQ&ust=1405158706299417
http://www.facebook.com/jovesadvocats
http://www.jac.cat/
http://www.jovesadvocatsdecatalunya.com/


JOVES ADVOCATS DE CATALUNYA 
C/ Roger de Lluria, 113, 3er 

08037 Barcelona 
G-61528220 

 

 

 
      www.facebook.com/jovesadvocats               @JovesAdvocats 

 
www.jac.cat        www.jovesadvocatsdecatalunya.com  

 3 

13) Prostitució és l’activitat professional consistent a prestar serveis retribuïts 

tendents a la satisfacció sexual d’una altra persona en la intimitat mitjançant 

l’aplicació del propi cos i experiència en la matèria; i Prostíbul seria tot local 

destinat a l’exercici lícit de la prostitució.  

 

14) El Dret públic de la prostitució ha de regular els requisits per exercir la 

professió, sense establir un numerus clausus de professionals.  

 

15) Cal eradicar l’exercici de la prostitució al carrer, per atemptar contra la dignitat 

de la persona que l’exerceix i ser arriscat per la seva integritat.  

 

16) Cal crear una llicència municipal d’activitat econòmica de prostitució.  

 

17) Suprimida (col·legiació-associació).  

 

18) Suprimida (exclusivitat).  

 

19) Suprimida (reconeixement de pluralisme modalitats).  

 

20) Cal proclamar el principi i el deure de secret professional del prostitut/a fins al 

punt de prohibir-se divulgar el nom i identitat de l’usuari del servei, llevat 

d’ordre judicial motivada.  

 

21) S’ha d’imposar la cotització obligatòria de tota persona dedicada a la 

prostitució, bé en la seguretat social, ja sigui al règim general, ja en l’especial de 

treballadors autònoms, be en la Mutualitat de previsió social corporativa 

corresponent, prestant especial atenció al professional i a l’usuari del S/M.  

 

22) Suprimida (tributació).  

 

23) Cal emprendre una política concreta en matèria de prevenció de riscos laborals/ 

professionals i exigir la subscripció d’una assegurança obligatòria de 

responsabilitat civil tant al titular del prostíbul com al prostitut/a que exerceixi 

per compte propi.  

 

24) El Dret penal de la prostitució hauria de limitar-se per una banda a la protecció 

de menors i incapaços, a castigar l’abús per part de funcionari o autoritat, en els 

termes previstos a l’actual CP, suprimint de l’art. 188 CP la referència a la 

“necessitat”, i per altra a prohibir la prestació de serveis de prostitució a favor de 

menors, a criminalitzar la vulneració del deure de secret professional i 

descriminalitzar les lesions el risc de les quals s’assumeix lliurement al 

contractar serveis S/M, sempre que aquest risc derivi del guió de la sessió 

pactada.  
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III.2.- DRET CONTRACTUAL DE LA PROSTITUCIÓ.  

III. 2.1.- Autonomia del Dret contractual de la prostitució.  
 

25) El Dret contractual de la prostitució, regit per normes de Dret privat, es refereix 

a les actuacions professionals concretes dutes a terme per qui es dedica a aquesta 

activitat, i es tradueixen en dues classes de contractes privats: entre el prostituït/a 

i l’usuari de llur serveis, i entre el prostitut/a i el titular del prostíbul.  

 

26) Tot i pertànyer al Dret civil, es pot reconèixer certa autonomia al Dret 

contractual privat de la prostitució, per la dificultat d’emmarcar els actes sexuals 

en els tipus contractuals clàssics, degut a que es contracta serveis relacionats 

amb fantasies i desitjos íntims de les persones.  

 

27) L’estudi del Dret Contractual de la prostitució exigeix una prèvia investigació 

realista que, fugint de tot academicisme i dogmatisme, atengui a la realitat 

socioeconòmica de la prostitució i a llur estructura tècnica.  

 

III.2.2.- Fonts del Dret contractual de la prostitució.  
 

28) A manca de tota regulació la prostitució ha anat creant pròpies normes 

consuetudinàries que constitueixen esquemes jurídics que no sempre ofereixen 

un quadre acabat del contingut del contracte relatiu a la prostitució.  

 

29) En analitzar i interpretar els contractes relatius a la prostitució cal tenir en 

compte les següents fonts: constitució, legislació en sentit ampli, incloent no 

només CE, CC, LGCU, LCGC, sinó també l’Estatut o Codi de la prostitució que 

s’aprovi; el costum, la doctrina jurisprudencial del TS sobre l’arrendament de 

serveis professionals i les condicions generals de la contractació que 

s’estableixin.  

 

30) S’hauria d’encarregar a les associacions professionals relacionades amb el sector 

la recopilació dels seus usos y costums i també s’haurien d’establir unes 

condicions generals de la contractació de serveis relatius a la prostitució.  

 

IV.- ELS SERVEIS DE LA PROSTITUCIÓ.  
 

31) L’objecte sobre el que recau l’organització de la prostitució és el cos del 

prostitut/a.  

 

32) Jurídicament, els serveis de la prostitució són idèntics als que realitzen la resta 

de professionals lliberals, essent allò que els diferencia la prestació del propi cos 
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pera a ser usat en l’exercici d’una activitat que té la finalitat de fer satisfer 

sexualment el client.  

 

33) El servei sexual és un negoci jurídic o contracte conclòs pel prostitut/a en 

l’exercici de la seva activitat professional, amb independència que aquesta 

personal treballi per compte propi o aliè.  

 

34) Suprimida: El servei sexual de la prostitució s’integra per l’activitat tendent a 

proporcionar satisfacció sexual a l’usuari en la intimitat, mitjançant l’aplicació 

del propi cos i experiència.  

 

35) Sens perjudici d’altres distincions, caldria fer-ne una entre serveis convencionals 

i especials, trobant-ne els trets distintius.  

 

V.- EL CONTRACTE DE PROSTITUCIÓ.  

V.1- NOCIÓ, CONTINGUT I NATURALESA  

 

36) En el sistema general del Dret dels contractes, els relatius a la prostitució ocupen 

destacada posició, tant pel notable paper d’aquesta activitat en la societat com 

pel nombre de persones que ocupa.  

 

37) El contingut del contracte relatiu a la prostitució és una obligació de prestació 

mitjançant el propi cos, tendent a que l’usuari pugui arribar a satisfer el seu 

desig sexual.  

 

38) Suprimida: Oferir sexe és un acte jurídic, una manifestació de voluntat en 

devenir creditor d’una obligació dinerària.  

 

39) Els contractes perfeccionats pels professionals del sexe amb llur clients tenen 

naturalesa civil en atenció a la relació personalíssima in tuitu personae que 

s’estableix.  

 

V.2. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE SEXUAL.  
 

40) Suprimida. (contracte civil, persones físiques, rapidesa de pacte, fàcil 

comprovació, documentació, bona fe recíproca, preu lliure, lliure elecció de 

professional, obligació sexual).  

 

VI.- OBJECTE DEL CONTRACTE: EL SEXE I L’OBLIGACIÓ DE SEXE.  

 

41) El contracte de prostitució és un contracte sexual on el professional assumeix 

una obligació de mitjans i d’activitat, no de resultats.  

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kj0Lxan_VFBlVM&tbnid=SgJX0ACYXnVCPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.webdesignerdepot.com/2013/04/facebook-redesign/&ei=ybO_U9KjOvHa0QWnzoH4AQ&bvm=bv.70810081,d.d2k&psig=AFQjCNHs3HRruk00yguJ2TvHNoGvPmPYdQ&ust=1405158706299417
http://www.facebook.com/jovesadvocats
http://www.jac.cat/
http://www.jovesadvocatsdecatalunya.com/


JOVES ADVOCATS DE CATALUNYA 
C/ Roger de Lluria, 113, 3er 

08037 Barcelona 
G-61528220 

 

 

 
      www.facebook.com/jovesadvocats               @JovesAdvocats 

 
www.jac.cat        www.jovesadvocatsdecatalunya.com  

 6 

42) El component sexual de la prestació és una obligació de posar el cos i els 

coneixements teòrico-pràctics sobre la matèria a disposició i en benefici de 

l’usuari.  

 

43) Suprimida: El contracte de prostitució és aquell en virtut del qual el 

professional posa el seu cos i experiència en la matèria a disposició de l’usuari, 

obligant-se a una determinada conducta tendent a la satisfacció sexual d’aquest 

en la intimitat, a canvi d’un preu cert.  

 

44) Suprimida. (conseqüències desistiment contracte perfeccionat).  

 

VII.- FORMA DELS CONTRACTE SEXUALS. LA PÒLISSA.  

VII. 1. EL PRINCIPI DE LLIBERTAT FORMAL I LA “PÒLISSA”.  
 

45) Malgrat el principi de llibertat formal, seria convenient instrumentar el contracte 

sexual en un document que podem anomenar pòlissa, a fi d’incloure o incorporar 

en ell les condicions generals essencials que han de regir tot contracte sexual, 

reservant uns espais a omplir en cada cas per determinar la prestació concreta, el 

temps pactat i altres condicions especials.  

 

46) Suprimida. (inexistència contracte d’adhesió).  

 

VIII.- ELS ALTRES CONTRACTES RELATIUS A LA PROSTITUCIÓ : LA 

RELACIÓ DEL PROFESSIONAL AMB EL TITULAR DEL BORDELL.  

 

47) El contracte que uneix el professional de la prostitució amb el titular del 

prostíbul pot ser un arrendament de serveis de naturalesa laboral civil i 

mercantil, havent-se de documentar en tot cas.  

 

48) Dins el contracte laboral entre titular del prostíbul i professional, aquest sempre 

ha de conservar el dret a no consumir alcohol i a no prestar serveis a favor d’una 

persona si no vol.  
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