
 

Recomanacions:  

 
1. Definir criteris i terminis i simplificar els procediments per tal 

d´atorgar permisos de residència a les persones víctimes de tràfic 
d´éssers humans per dues vies: tant en funció de la seva situació 
personal, com per la seva cooperació en la investigació i 
enjudiciament dels traficants. L´accés a la residència legal no ha de 
dependre de si s´inicien o no els procediments judicials per tràfic de 
persones o altres delictes relacionats.  
 

2. Assegurar que les persones víctimes de tràfic d´éssers humans 
estan informades sobre totes les possibilitats que tenen d´obtenir 
residència (temporal) i protecció en el país de residència, així com 
sobre els mecanismes segurs per a retornar als seus països d´origen.  
 

3. Establir mecanismes de derivació entre el Sistema Nacional de 
Derivació, i el sistema d´asil per tal d´atorgar a les víctimes de tràfic 
sol·licitants d´asil i refugiades accés a  atenció i assistència 
especialitzades, i desenvolupar directrius o procediments per tal de 
garantir que els sistemes disponibles funcionen de manera 
coordinada i coherent. 
 

4. Garantir assessorament jurídic especialitzat i gratuït en les 
primeres etapes del procediment d´identificació i asil per tal 
d´ajudar a les víctimes de tràfic sol·licitants d´asil a comprendre els 
procediments i a proporcionar la informació rellevant sobre la 
situació de tràfic que han viscut, i sobre els riscos que poden afrontar 
en cas de devolució o trasllat al primer país d´entrada de la Unió 
Europea. 
 

5. Reconèixer el dret de les víctimes de tràfic d´éssers humans a 
recórrer la decisió de denegació/no renovació de la seva sol·licitud 
de permís de residència, i garantir que les víctimes de tràfic rebin 
tota la informació necessària durant tots els procediments per a que 
puguin prendre una decisió informada. 

Enfortiment de la Protecció a Persones Víctimes del Tràfic d’Éssers 

Humans a través de la concessió d’un permís d residència i/o estatut de 

protecció internacional 

 



 

6. Augmentar la participació de diversos organismes, tant 
d’institucions públiques com organitzacions de la societat civil, en 
el procés d´identificació, així com en el procés de determinació de la 
situació personal de la víctima. 
 

7. Garantir que les persones sol·licitants d´asil objecte de tràfic no són 
internades en centres de detenció d´immigrants o altres espais de 
detenció, i garantir el compliment de la clàusula de no punició 
prevista en la legislació europea. 
 

8. Assegurar que es dugui a terme una avaluació de riscos exhaustiva 
abans d’emetre una decisió de retorn, inclosa una decisió sobre una 
devolució en aplicació de la normativa de Dublín, per tal de garantir 
el compliment de les obligacions de no devolució. Les víctimes de 
tràfic d´éssers humans en els procediments de Dublín no han de ser 
discriminades en l´accés a l´assistència i l´abast de la protecció dels 
seus drets com a víctimes de tràfic.  
 

9. Garantir que es dugui a terme una avaluació de risc i vulnerabilitat 
durant els procediments de Dublín, i que s´estableixin canals de 
comunicació entre les Unitats de Dublín i les ONGs especialitzades, 
amb l´objectiu de garantir una coordinació clara en  casos de 
devolució d´una persona objecte de tràfic, així com una recepció i 
seguiment adequats.  
 

10. Atorgar a les víctimes de tràfic l´accés directe al mercat laboral – 
sense imposar restriccions d´ocupació, sector d´activitat i/o àmbit 
territorial – com a mesura d´inclusió social i recuperació integral de 
les víctimes.  
 
 

Més informació:  
 

#EstatusLegalTrafic 

www.proyectoesperanza.org  

www.sicar.cat 

http://www.proyectoesperanza.org/
http://www.sicar.cat/

