Prostitutes i clients en un fitxer
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El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va informar ahir que ha entrat en vigor
un fitxer d'expedients sancionadors on es registraran les dades personals de qui exerceixi la
prostitució i dels clients que contractin el servei.

L'Ordre del Departament de l'Interior, s'empara en l'article 56.4, de la Llei de carreteres que
tipifica com a greu l'ocupació de manera temporal de les zones de domini públic, entre altres
activitats, per realitzar usos i activitats relacionades amb la prestació de serveis de naturalesa
sexual.

El Fitxer avalat per un informe de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT,
homòloga de l'agència espanyola), registrarà nom i cognoms de la denunciada / o, DNI, data de
naixement, nacionalitat i "altres especialment protegides" com les activitats de naturalesa
sexual, de les persones que infringeixin la Llei de carreteres. El desacatament es considera una
infracció greu i la multa a prostitutes i clients pot arribar als trenta mil euros.

La tramitació de la multa a les carreteres catalanes dependrà del Servei Català de Trànsit
(SCT). L'esmentada Ordre del Departament d'Interior, indica que ha d'adoptar les mesures
tècniques, de gestió i organitzatives "per garantir la confidencialitat adequada, seguretat i
integritat de les dades i vetllar per fer efectius els drets de les persones afectades" de protecció
de les seves dades personals.
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La utilització d'aquest tipus de dades ja ha estat objecte de polèmica amb anterioritat, quan la
mateixa Agència que ha donat el vistiplau perquè s'obri el fitxer va sancionar a l'ajuntament de
Barcelona perquè recollia el DNI i la direcció de prostitutes i clients a les i als quals multava al
carrer, situació que va ser reclamada pel consistori, la diferència entre aquella i aquest, és que
el Consistori s'emparava en una Ordenança Municipal i aquesta s'empara en la Llei.
Associacions de Suport al col·lectiu de prostitutes denuncien que multar-les les fa encara més
vulnerables i lamenten que l'Administració tingui les dades personals de qui exerceixi la
prostitució, consideren que és una excusa per multar dones i qüestionen si és ètic multar
especialment a aquelles dones que estiguin sent víctimes de prostitució forçada.
La mesura coincideix amb la reclamació que va fer ahir el Conseller de l'interior, Felip Puig, el
Govern i el Congrés dels Diputats que s'inclogui en la reforma del codi penal com a infracció
penal la prostitució a la via pública.
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