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Resolució 729/XI del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra el
tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual
250-00980/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 11, 27.06.2017, DSPC-C 474

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 27 de juny
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic
d’éssers humans per a l’explotació sexual (tram. 250-00980/11), presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts
pel Sí (reg. 61451).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar la participació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en institucions internacionals i organismes nacionals de coneixement, coordinació i intel·ligència policial, amb l’objectiu
de millorar la tasca de les unitats especialitzades i l’eficàcia de llur activitat, i també
a adequar els recursos contra el crim organitzat del tràfic i l’explotació d’éssers humans a les circumstàncies i les necessitats en aquest àmbit.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Govern de l’Estat de:
a) Tornar a introduir en el Codi penal el lloguer de locals per a l’exercici de la
prostitució aliena (terceria locativa) en els termes en què ho fa el Conveni de les Nacions Unides per a la repressió del tràfic de persones i de l’explotació de la prostitució aliena, amb l’objectiu d’ajudar a desmantellar la indústria del sexe.
b) Introduir la penalització de tota mena de proxenetisme lucratiu, hi hagi o no
el consentiment de la persona prostituïda.
c) Sancionar la demanda i la compra de prostitució.
d) Prohibir qualsevol tipus de publicitat que promogui la prostitució.
e) Participar en qualsevol instrument o acord global que persegueixi, d’una manera coordinada i eficaç, la menyspreable xacra del tràfic d’éssers humans amb fins
d’explotació sexual.
f) Impulsar una llei integral contra el tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual, que estableixi mecanismes adequats per a la prevenció, reforci la persecució d’ofici del delicte, eviti la publicitat de contingut sexual i posi en marxa serveis
i programes de protecció social i recuperació integral de les persones que han estat
explotades.
Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Natàlia Figueras i Pagès; el president
de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez
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