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CONTEXT  

El Tràfic d’Éssers Humans (TEH) ha estat definit per certs organismes internacionals com 

una de les formes contemporànies d´esclavitud. Actualment, s'ha convertit en el segon 

negoci més lucratiu del món i es basa en la cosificació d'éssers humans, tractant-los com a 

simples mercaderies que es poden comprar i vendre amb la finalitat d’explotar-los per tal 

d´obtenir el major rendiment i benefici (en la majoria d´ocasions, econòmic, però no 

exclusivament).  

És una pràctica que degrada la persona convertint-la en un objecte amb el que es negocia i  

violenta directa i greument la dignitat humana, restringeix les llibertats individuals de les 

víctimes i vulnera el principi d’igualtat. En definitiva, atempta greument contra els Drets 

Humans, especialment de dones i nenes que són sotmeses a discriminació i violència arreu 

del món i fa que siguin més vulnerables davant d’aquest delicte. 

El TEH respon a tècniques complexes i variades, tant pel que fa a les accions que inclou 

(captació, trasllat i recepció de les persones); com els mitjans que empra (ús de la violència,  

intimidació o engany, abús d´una situació de superioritat, de necessitat o de vulnerabilitat de 

la víctima o mitjançant l´entrega o recepció de pagaments o beneficis per aconseguir el 

consentiment de la persona); i les finalitats d’explotació (sexual, treball forçós, pràctiques 

anàlogues a l’esclavitud, servitud per deutes, mendicitat, matrimonis forçats, per la comissió 

de delictes o extracció d'òrgans, entre d'altres). Per altra banda, els traficants actuen de 

forma individual, en grups criminals o en estructures de crim organitzat transnacional i poden 

operar en múltiples països simultàniament com a punts d´origen, trànsit i destí.  
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La tendència a l´alça de l´empobriment de la població a nivell mundial suposa, sense cap 

mena de dubte, un factor de risc determinant per a la captació i posterior explotació de les 

persones en el context del tràfic d´éssers humans, esclavitud o treball forçat Per aquest 

motiu, l´Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, conté mesures  específiques en 

matèria de Tràfic d´Éssers Humans, concretament per mitjà de l´objectiu 8 Promoure el 

creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i 

el treball decent per a tothom, que impacta en els objectius 5 (Fita 5.2) i 16 (Fita. 16.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, 

l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom 

o Fita 8.7. “Adoptar mesures immediates i efectives per a acabar 

amb el treball forçat, l´esclavitud i el tràfic d´éssers humans, així 

com el treball infantil en totes les seves formes”.  

o Fita 8.2: "Adoptar mesures immediates i eficaces per erradicar el 

treball forçós, posar fi a les formes contemporànies d'esclavitud i 

el tràfic de persones i assegurar la prohibició i eliminació de les 

pitjors formes de treball infantil, inclosos el reclutament i la 

utilització de nens soldats i, d'aquí a 2025, posar fi a la feina infantil 

en totes les seves formes ". 
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PROPOSTES 

Tenint en compte totes les consideracions prèvies, el compromís adquirit per mitjà d´Acord 

de Govern derivat de la Moció 20/XII del Parlament de Catalunya sobre l’Agenda 2030 i el 

Pla Nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya  

 

PROPOSEM   

• La introducció de mesures específiques en relació a la fita 8.7 dels ODS per tal 

d´ erradicar el treball forçat, posar fi a les formes modernes d´esclavitud i el tràfic 

d´éssers en tota la seva dimensió i complexitat, des de la prevenció, protecció, 

persecució i partenariat.   

 

• La modificació de l’art. 52 la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de 

dones i homes per tal d’incloure expressament mesures adreçades a totes les 

persones víctimes TEH, independentment de la finalitat d´explotació a la que ha estat 

sotmesa, sense cap mena de discriminació per motius de gènere, edat, provinença, 

situació personal de la víctima, etc. 

 

• L´adopció d´una Estratègia Catalana per a l’Erradicació del TEH per a qualsevol 

finalitat d´explotació, amb perspectiva de drets humans, de gènere, intercultural i 

tenint en compte els grups d’edat, que constitueixi l´eix de la política catalana en 

aquesta matèria.  

 

• La creació d´un Mecanisme Català de Referència en matèria de TEH, encarregat de 

coordinar tots els actors implicats per tal de garantir la coherència de totes les 

actuacions derivades de la detecció, identificació, protecció, atenció i reparació de les 

víctimes, així com de la persecució del delicte.  

 



 
PROPOSTES DE MILLORA PER A LA PROTECCIÓ DE LES VÍCTIMES 

DE TRÀFIC DE PERSONES 

 

[4] 

 

• L´establiment d´un sistema de recollida de dades, capaç de fer un diagnòstic molt 

aproximat sobre com el fenomen del TEH per a qualsevol finalitat d´explotació afecta 

a Catalunya. 

 

• Definir els estàndards de serveis que cal complir per garantir una resposta 

especialitzada i adequada a les necessitats personals i individuals que puguin 

presentar totes les víctimes i supervivents de TEH. 

 

• La creació d‘un sistema que acrediti l’especialització de serveis públics i entitats 

de la societat civil per a l’acompanyament del procés de recuperació i atenció a les 

persones supervivents de TEH.  

 

• Garantir que el disseny del futur sistema d’acollida per a sol·licitants de protecció 

internacional de Catalunya es mantinguin places i mesures específiques per a 

aquells col·lectius vulnerables que reconeix la Llei 12/2009, de 30 d´ octubre, 

reguladora del dret d´asil i la protecció subsidiària com ho són les víctimes de TEH 

(art. 46.1)  

 

• Adoptar mesures per a prevenir la captació de possibles víctimes especialment entre 

els col·lectius més vulnerables (infància i adolescència, menors en complir la 

majoria d’edat, sol·licitants de protecció internacional, col·lectiu LGTBI...)  

 

• Garantir mecanismes de prevenció i detecció primerenca d´indicis de TEH en el 

sistema de protecció d’infància, així com una atenció especialitzada adaptada a les 

seves necessitats. 

 

• Ampliar els recursos policials que Catalunya destina a la persecució del delicte 

TEH per tal de complir amb la seva obligació d’actuar amb la diligència deguda davant 

d’aquesta greu violació de drets humans. 

 


