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«Si no canvia el sistema fiscal, 
s’aboca l’activitat de la prostitució 
a l’economia irregular»

Glòria Poyatos és des de fa poques setmanes ma-
gistrada del Jutjat Social núm. 1 d’Arrecife (Las 
Palmas de Gran Canaria). Abans, fins a principi de 

2010, havia exercit d’advocada laboralista a Girona. A les 
nostres comarques va elaborar una tesina en què analitza 
la prostitució des d’un punt de vista laboral. No es tracta 
només d’un estudi acadèmic, ja que la seva autora es va 
fer passar per prostituta per donar-se d’alta a la Segure-
tat Social i Hisenda. La investigació de Poyatos ha acabat 
convertida en el llibre La prostitución como trabajo autóno-
mo (Editorial Bosch).

—En el seu llibre manté que la prostitució represen-
ta un problema per al legislador, que la tracta amb un 
punt d’hipocresia.
—Sí, clarament. La prostitució està tolerada, però no 
regulada. Tampoc està prohibida expressament, ja que 
el Codi Penal només castiga el proxenetisme, però no 
l’exercici de la prostitució. També hi ha normes locals 
o autonòmiques, però es limiten a qüestions urbanísti-
ques i sanitàries. La prostitució està en una situació de 
no-regulació, que és la pitjor de les situacions possibles.

—Critica la normativa actual perquè no protegeix la 
persona que exerceix la prostitució.
—S’ha estructurat un sistema que serveix per protegir 
la societat de la prostitució. La protecció social i la con-
cessió de drets a les persones que exerceixen la prosti-
tució només són possibles des de la regulació expressa.

—Fa molt pocs anys una comissió del Congrés dels 
Diputats va avaluar el fenomen de la prostitució. Com 
valora les seves conclusions?

—Igualment hipòcrites i molt influenciades per les tendèn-
cies polítiques governants. Espanya és abolicionista, però 
no prohibeix la prostitució com fan altres països.

—Reclama més valentia als governants?
—Les treballadores tindrien més llibertat per decidir sobre 
les seves vides i la seva llibertat sexual si tinguessin més 
protecció social. El fet de no tenir-ne fa que siguin víctimes 
de les xarxes de prostitució i de l’explotació aliena.

—A Catalunya, la Generalitat regula els clubs d’alter-
ne. No és una forma de validar o donar cobertura legal 
al proxenetisme?
—No. El sistema català aplica la normativa espanyola, 
que no prohibeix l’activitat d’aquests tipus de locals. L’al-
terne no està prohibit, fins i tot està regulat a través de ju-
risprudència del Tribunal Suprem que hi dóna cobertura 
legal —el defineix com a ‘captació de clients mitjançant 
l’atractiu sexual amb l’objectiu que consumeixin begu-
des’—, i per tant la Generalitat s’ha dedicat a regular-lo. 
La normativa catalana deixa molt clar que en aquests 
locals s’hi desenvolupa l’explotació de la prostitució per 
compte propi, i l’alterne per compte aliè; no permet que 
hi hagi proxenetes, sinó només dones que es prostitueixin 
per compte propi; i regula aquest tipus de locals: n’esta-
bleix normes de seguretat i salubritat, i fixa la distància 
que han de mantenir respecte a col·legis i altres centres 
que entén que han d’estar lluny d’aquesta activitat per la 
seva possible influència perniciosa per als menors. Això 
és el que fa la normativa catalana, com també fa la basca.

—Parlant del País Basc, l’Ajuntament de Bilbao és dels 
pocs que ha regulat a través d’una ordenança l’exercici 

«Vaig demostrar que una 
prostituta es pot  donar d’alta 
a Hisenda i a la Seguretat Social»
Entrevista a Glòria Poyatos 
Magistrada del Jutjat Social núm. 1 d’Arrecife (Las Palmas de Gran Canaria)
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«Després d’analitzar detalladament tota la normativa, 
crec que on encaixa més clarament la prostitució 
és en el treball per compte propi»

de la prostitució en pisos. Faria falta que els nostres 
ajuntaments fessin un pas endavant en aquest sentit?
—La Generalitat va treure fa temps un decret que fa-
cultava els ajuntaments per autoregular-se en aquest 
àmbit. Com que els ajuntaments no van fer-ho, la ma-
teixa Generalitat ha establert unes normes mínimes que 
regulen els locals en pisos.

—Donar-se d’alta al règim d’autònoms és l’única ma-
nera legal d’exercir la prostitució?
—Aquest és el meu punt de vista, però hi ha autors que 
tenen altres opinions. Jo, després d’analitzar detallada-
ment tota la normativa, crec que on encaixa més cla-
rament la prostitució és en el treball per compte propi. 
Descarto el treball per compte aliè i altres possibilitats. 
La normativa autònoma té unes determinades prohibici-
ons, però no prohibeix expressament l’exercici professi-
onal de la prostitució. Per tant, si no està expressament 

>> Glòria Poyatos és magistrada del Jutjat Social núm. 1 
d’Arrecife, a Las Palmas de Gran Canaria.

exclosa i la Constitució preveu la llibertat d’empresa, 
considero que està tolerada i que per tant és legal, en-
cara que no tingui una regulació expressa.

—Creu que faria falta que l’Administració engegués 
algun tipus de campanya per fomentar que les prosti-
tutes que hi ha actualment, tant en pisos com en clubs, 
es donin d’alta a la Seguretat Social i abandonin l’eco-
nomia submergida?
—Clarament sí. Avui dia hi ha molt poques prostitutes do-
nades d’alta com a autònomes. Però és que tenen un altre 
problema, en aquest cas: el sistema fiscal. El sistema de 
mòduls, que seria l’ideal per a elles, ja que els permetria 
mantenir l’anonimat de la clientela, és un sistema taxat 
que no preveu la prestació d’activitats sexuals. Aquí hi ha 
un problema, i si el sistema no canvia, s’aboca l’activitat 
de la prostitució a l’economia irregular.

—El seu estudi sobre la prostitució la va portar, fins 
i tot, a fer-se passar per treballadora sexual davant 
l’Administració.
—Crec que tota teoria necessita una experiència empí-
rica. Com que pensava que fracassaria en el meu intent 
de donar-me d’alta a la Seguretat Social, el meu objectiu 
final era recórrer judicialment la resolució per arribar 
a una sentència que m’acabés donant la raó. No obstant 
això, vaig aconseguir donar-me d’alta, tant a Hisenda com 
a la Seguretat Social. A l’Agència Tributària, per donar-me 
d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), vaig haver 
d’omplir un formulari declarant-me professional d’«altres 
activitats personals». Un cop superat, per a la meva sor-
presa, el tràmit fiscal, pensava que tindria més problemes 
a la Tresoreria de la Seguretat Social, però, després d’una 
consulta prèvia, van donar-me d’alta sense problemes.

—Dels diferents models que hi ha en països europeus, 
quin creu que són els millors de cara a l’exercici legal 
de la prostitució i a la protecció de les prostitutes?
—L’alemany és un bon sistema, i l’holandès també. A 
Alemanya, des de 2002, la prostitució és un treball legí-
tim, i se n’ha desterrat la qualificació d’activitat immoral. 
Es va donar accés a les treballadores sexuals al sistema 
de Seguretat Social i la majoria s’hi han donat d’alta com 
a autònomes. A Holanda, les prostitutes poden cotitzar 
per compte propi o aliè, com faria una cambrera o la 
propietària d’una botiga de rellotges. 

Oriol Puig és periodista.




