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LA SITUACIÓ DEL TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS A CATALUNYA 

 

A diferència de la majora d’intervencions que es van fer ahir, des d’un enfocament 

científic, sociològic, acadèmic..., la meva aportació en aquestes jornades es basarà en 

dades i percepcions des del punt de vista estrictament policial. 

La meva intervenció es dividirà en tres parts: 

En la primera, com a responsable de l’Àrea d’Anàlisi de la criminalitat, els explicaré 

molt resumidament com s’aborda el coneixement d’un fenomen com el TEH des de la 

vessant de l’anàlisi. 

En la segona part els exposaré les dades vinculades a les intervencions que el cos de 

Mossos d’Esquadra ha efectuat en els darrers anys en l’àmbit del TEH. 

Finalitzaré amb una apartat de conclusions. 

 

PRIMERA PART  

En els darrers dos anys el CME ha atorgat noves funcions a l’Àrea Central d’Anàlisi 

Criminal. S’han implementat diversos canvis organitzatius i de coordinació interna, 

cosa que ha comportat una notable transformació d'aquesta Àrea, que s’ha anat 

redireccionant cap a un servei d’intel·ligència dins de l’àmbit criminal. L’objectiu 

d’aquests canvis està molt ben definit: incrementar i aprofundir en el coneixement 

sobre totes les formes de criminalitat organitzada i també de criminalitat 

especialitzada. 

 

El tràfic i l’explotació de persones és una de les activitats més genuïnes i més lucratives 

del crim organitzat, motiu pel qual el coneixement d’aquesta activitat és un dels 

principals objectius de la intel·ligència criminal del cos de Mossos d’Esquadra. 

El nucli des d’on es gestiona aquest coneixement són els Fitxers de Treball d’Anàlisi de 

la Unitat Central d’Anàlisi Estratègica. En el cas de la temàtica que ens ocupa, el Fitxer 

de Treball d’Anàlisi de Tràfic d’Éssers Humans integra i tracta tota la informació sobre 

aquesta matèria amb la finalitat de transformar-la en intel·ligència. Aquesta informació 

s’obté principalment: 

• de les Unitats operatives d’investigació 

• de la recentment creada xarxa operativa de captació d’informació 

• del coneixement que generen els analistes operatius (UCAO) 
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• de les diferents agències i serveis d’intel·ligència de l’Estat espanyol i 

l’estranger amb qui es relaciona el CME 

• de la informació que extrauen els analistes estratègics (UCAE) 

 

La metodologia de treball en aquest i altres fitxers de l’Àrea Central d’Anàlisi de la 

Criminalitat s’ha adaptat als estàndards de l’agència de coordinació interpolicial 

EUROPOL i també de la majoria de policies europees. El fet de compartir mètode en el 

tractament de la informació i en la generació de coneixement, facilita els intercanvis 

d’informació i facilita la interoperabilitat.  

A través dels fitxers d’anàlisi es generen dos nivells de coneixement, el conegut com 

intel·ligència tàctica, que reporta dades concretes a les unitats operatives de la Divisió 

d’Investigació Criminal a partir de les quals els investigadors amplien coneixement 

sobre les diferents estructures criminals que operen en el nostre territori, cosa que els 

permet ampliar línies d’investigació o bé obrir-ne de noves. El segon tipus de 

coneixement és la  intel·ligència estratègica. Aquest tipus de producte va adreçat als 

responsables de la Comissaria General d’Investigació Criminal i té com a finalitat 

informar sobre l’estat general de la delinqüència organitzada en el nostre país, per tal 

de facilitar la base necessària a l’hora de dissenyar les estratègies policials de 

prevenció i neutralització del crim organitzat. 

Mencionar també la importància d’altres activitats igualment rellevants dins d’aquest 

àmbit del coneixement. El primer, tal i com he comentat anteriorment, és l’increment 

dels contactes amb els serveis d’intel·ligència d’altres policies i agències, un pas 

absolutament necessari per significar-se en la lluita policial contra el TEH i per millorar 

l’eficiència global de l’acció policial. Cal destacar que en els darrers dos anys el CME ha 

experimentat destacats avenços en aquesta direcció, cosa que ens ha refermat en el 

panorama internacional i ens ha ubicat com una agència a tenir en compte en la lluita 

global contra les xarxes criminals. El segon és l’aposta realitzada sobre l’actualització i 

el desenvolupament de les eines tecnològiques necessàries per al tractament de la 

informació, de cara a facilitar la detecció i l’esquematització de les relacions rellevants 

enmig d’una infinitat de dades policials i d’una gran quantitat de paquets d’informació 

a tractar. Aquesta adaptació tecnològica ha permès que els nostres analistes i els 

nostres investigadors puguin agilitzar i fer via en la seves respectives tasques, i que no 

es vegin o se sentin obstaculitzats en un món inundat d’informació. 

En tercer lloc, vull destacar el paper fonamental dels serveis operatius d’investigació 

del CME, especialment els de les diferents Àrees de la Divisió d’Investigació Criminal 

per la seva destacada activitat en la neutralització de grups i organitzacions dedicades 

a l’esclavitud de persones. En aquesta línia, cal fer una menció especial per a la Unitat 

Central de Tràfic d’Éssers Humans, servei que en els darrers anys ha tirat endavant 
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amb un èxit destacable nombroses investigacions i ha neutralitzat importants 

organitzacions criminals que operen a nivell transnacional. Parlo d’un equip de 

professionals implicat, amb molta experiència i que any rere any ha anat destacant 

progressivament per la qualitat i l’eficiència en les seves actuacions. Es tracta d’un 

projecte força consolidat que ha situat el nostre cos en una destacada posició en la 

lluita contra el TEH, motiu pel qual actualment s’han guanyat molt merescudament 

l’atribut de referent internacional en aquesta matèria. 

Descriure la situació del Tràfic d’Éssers Humans a Catalunya o en qualsevol altre 

territori de característiques geogràfiques, socials i econòmiques similars és una qüestió 

de gran complexitat. A l’hora d’explicar qualsevol fenomen criminal lligat a una 

problemàtica social es presenten no poques dificultats. Quan parlem de TEH aquesta 

qüestió és especialment complexa, ja que ens trobem davant d’una activitat 

subterrània, amagada, oculta, silenciada, marginal... on el menyspreu, la degradació 

humana, l’amenaça, la coacció, la violència física i la violència sexual esdevenen la 

pauta que els agressors marquen a les seves víctimes. A partir d’aquí se’ns plantegen 

algunes preguntes de fons: quins indicadors podem establir per acotar una realitat 

oculta?  Aquests indicadors ens ajudaran a descriure tota la realitat o tan sols una 

petita part?  Amb aquesta informació obtenim una visió fidedigna del fenomen? 

El que se m’ha encomanat en aquesta conferència és aportar una aproximació al 

fenomen del TEH des del punt de vista policial, per tant, les dades que els aportaré fan 

referència a les actuacions dutes a terme des de la policia de Catalunya: el cos de 

Mossos d’Esquadra i els diferents cossos de policies locals dels municipis de Catalunya. 

Evidentment, també hi tenen un paper destacat els cossos estatals en 

desenvolupament de les seves competències en la lluita contra el crim organitzat 

transfronterer i, en el cas del Cos Nacional de Policia en concret, en la investigació de 

les xarxes d’immigració il·legal, tants cops vinculades a diferents tipus d’explotació.  

Avui, el meu objectiu no és el de descriure la situació global o integral del fenomen, 

aquesta seria una pretensió excessiva i inabastable. De fet, una aproximació més o 

menys exacta d’una problemàtica tan polièdrica com el TEH només pot sorgir de les 

conclusions globals de tot el conjunt d’aportacions que s’han realitzat i es realitzaran 

en aquestes jornades, des de les diferents perspectives que puguin aportar els 

professionals i experts que operen en el fenomen o que l’estudien i l’observen. 

Segons criteri establert pel Conveni del Consell d’Europa (que va entrar en vigor el 

febrer de 2008), el TEH és la principal violació dels drets humans, un atribut força 

contundent que ha d’ajudar a comprendre la dimensió del fenomen. Les tres principals 

activitats que hi van vinculades són: 

1. l’explotació sexual 
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2. l’explotació laboral 

3. el tràfic d’òrgans 

 

A Catalunya només es té constància de les dues primeres formes d’explotació. No hi ha 

constància ni coneixement sobre activitats de tràfic d’òrgans. 

El TEH és un dels negocis il·lícits més lucratius, després del tràfic d’armes i el tràfic de 

drogues. El pitjor de tot no és aquesta preocupant valoració sinó el fet que encara 

estem parlant d’una activitat que malgrat coexistir entre tots nosaltres, massa sovint 

queda relegada a l’oblit des de la societat civil. El comitè d’experts GRETA, creat a 

partir de l’esmentat Conveni del Consell d’Europa i format per 15 persones de 

reconeguts prestigi i imparcialitat, insisteix en una especial recomanació sobre els 

Estats membres en les estratègies de lluita contra el TEH: fer visible el fenomen, un pas 

previ determinant de cara a acceptar una realitat oculta. Només amb aquesta 

acceptació es podrà dissenyar amb convenciment una estratègia de lluita i es podrà 

aconseguir que esdevingui adequada, eficient i convincent. 

En línia amb aquest argument del Conveni del Consell d’Europa, la meva aportació vol 

posar l’accent en la sensibilització sobre aquesta problemàtica i en donar a conèixer la 

dimensió del fenomen a Catalunya. Si aconseguim prendre consciència sobre aquesta 

realitat podrem arribar a activar i coordinar tots els mecanismes existents, dins i fora 

de l’administració, que una societat democràtica com la nostra té al seu abast. Si no 

som capaços de despertar aquesta consciència correm el perill de caure en certa 

laxitud davant l’acció de determinades estructures criminals que es van lucrant a costa 

de l’esclavitud i l’explotació de persones, amb el corresponent perill de deteriorament 

de la salut de la nostra societat que comporta la presència d’aquest tipus de crim, molt 

propens a incentivar la corrupció i la violència. 

Parlo de perills i d’amenaces futures, però el present que en aquest moment tenim al 

davant és un nombre massa elevat de víctimes que estan sent explotades a casa 

nostra. És important reflexionar sobre la qualitat de vida de moltes persones que ens 

creuem cada dia pels carrers dels nostres pobles i ciutats, que viuen en condicions 

d’esclavitud i que són utilitzades per fer créixer el crim organitzat. 

Les víctimes i les diferents formes d’explotació utilitzades per les xarxes de TEH estan 

encaixades en un món ocult i hermètic, en el qual, reitero, la violència física, la 

violència sexual, l’amenaça i la coacció marquen la pauta, i la por és l’únic sentiment a 

compartir entre les seves víctimes. 
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SEGONA PART 

La propera part de la meva exposició se centrarà en aportar dades sobre les 

intervencions de la Policia de Catalunya vinculades al TEH en els darrers anys. Es tracta 

d’aquelles activitats que en algun moment arriben tenir una vinculació amb el 

fenomen de l’explotació sexual i laboral. El control d’aquestes dades d’activitat ens 

permet ajudar a interpretar i conèixer diferents tipus de situacions.  

Els esforços policials no se centren únicament en les actuacions sobre els casos més 

greus, sinó també en observar atentament les situacions i activitats que en algun 

moment poden arribar a tenir algun vincle amb el TEH. Per aquest motiu s’analitzen 

una gran quantitat de dades, no només les que estan directament vinculades a la 

problemàtica sinó també les que són susceptibles de ser-ho.  

 

DENÚNCIES  

A continuació exposaré les dades policials sobre denúncies presentades a Catalunya 

informades inicialment des de les Unitats Instructores amb l’atribut de Tràfic d’Éssers 

Humans en les seves modalitats d’explotació sexual o d’explotació laboral. S’aportaran 

dades dels quatre darrers anys (des de l’1 de gener de 2010 fins al 30 de setembre de 

2013), cosa que permetrà aportar una visió més àmplia de les situacions que es posen 

en coneixement de la policia. 

En aquest apartat s’hi inclouen també les denúncies ateses des de les Policies Locals de 

Catalunya. 

 

Explotació sexual 

DENÚNCIES PGME  PER

EXPLOTACIÓ SEXUAL

Coacció a la prostitució 38 20 25 13 96

Lucre per explotació 

Postitució de menors/incapaços

TEH -Explotació sexual 4 9 9 7 29

TOTAL EXPLOTACIÓ SEXUAL 98 67 75 42 282

2010 2011 2012 2013 (*) TOTAL

56 38 41 22 157

 
 

En el quadre poden veure que en els darrers quatre anys s’han atès un total de 282 

denúncies informades amb l’atribut d’explotació sexual. Quan diem informades vol dir 
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que el policia que agafa la denúncia fa una primera valoració i informa en el sistema 

que es tracta d’una cas d’explotació sexual. 

Un cop analitzades aquestes denúncies, les classifiquem segons 2 grups de situacions: 

1- El primer és el de dones que presenten denúncies per afers relacionats amb 

la pràctica de la prostitució, les quals, un cop valorades i investigades no 

s’han pogut vincular a xarxes de tràfic i/o d’explotació sexual de persones. 

També s’hi recullen en una afectació més baixa casos de prostitució amb 

menors d’edat o incapaços. 

Aquests conjunt de casos suposen el 93% de les denúncies: 
93%  2013 91%  2012 91%  2011 96%  2010 

 

Anem a veure les característiques d’aquesta agrupació:  

• Es tracta majoritàriament de dones que manifesten exercir 

voluntàriament la prostitució. 

• Han decidit denunciar arran d’alguna acció violenta cap a la seva 

persona, principalment en forma d’amenaces, de coaccions o de 

violència física. 

• Hi ha denúncies en què els explotadors tenen vincles amb xarxes 

criminals, tot i que en aquests casos en concret exploten les seves 

parelles de forma individual. Aquesta situació, en algunes ocasions, 

és el punt de partida per a la detecció d’una xarxa. 

• Hi ha un fort component de violència de gènere i de violència 

domèstica.  

• També una forta influència del factor cultural, en el sentit que 

moltes d’aquestes dones conviuen amb l’obligació de fer allò que els 

encomana la seva parella o el seu controlador. 

• Destaca també un fort component de marginalitat i rebuig social. 

• En els casos de menors, principalment es tracta de nois i noies que 

han crescut en un entorn familiar desestructurat i en un ambient de 

marginalitat. Molts d’aquests menors són fora del control de les 

seves famílies. 

• Parlem també d’heterogeneïtat en les nacionalitats de les víctimes 

que més denuncien, entre les que destaquen la romanesa, 

l’espanyola i altres països de l’est d’Europa. També hi ha casos entre 

dones originàries del Marroc i de països de l’Amèrica Llatina. 

• Crida l’atenció el fet que una de les nacionalitats més nombrosa 

sigui l’espanyola, quan el nombre de dones d’aquesta nacionalitat 

que exerceixen la prostitució en locals i en via pública no és dels que 

més destaca.  
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• És també remarcable l’absència de denúncies de dones nigerianes o 

xineses, quan es té coneixement que es tracta dels grups de dones 

que més pateixen l’explotació sexual. 

 

2- El segon grup fa referència a casos d’explotació sexual efectuada dins del 

marc de xarxes criminals, amb diferents nivells d’explotació. Es tracta de 

xarxes de crim organitzat que controlen en la seva totalitat el procés de 

captació, trasllat i explotació de la víctima. També els casos de xarxes que 

controlen la part final d’aquest procés, la de l’explotació de la víctima. 

Aquests casos suposen el 7 % de les denúncies: 
7%   2013 9%   2012 9%   2011 4%   2010 

 

Pel que fa a les característiques d’aquest grup:  

• Les víctimes són dones que exerceixen la prostitució a la via pública, 

en pisos, en prostíbuls i en locals de saunes i massatges. 

• Destaca l’ús de mètodes violents per doblegar la voluntat de les 

víctimes.  

• En moltes ocasions s’utilitza l’amenaça directa sobre familiars 

residents en el país d’origen. 

• Els mètodes de captació, tràfic i explotació de les víctimes difereix 

en funció de l’origen geogràfic de les xarxes. Distingim tres tipus de 

xarxes clarament diferenciades pel que fa a les respectives formes 

de desenvolupar aquesta activitat: les dels països de l’est d’Europa 

(especialment romanesos, búlgars i albanesos), les de Nigèria i les de 

la Xina. Destaca la sofisticació del cas de les xarxes nigerianes i de les 

xineses. La forma de treballar d’aquestes xarxes es tracta de forma 

individualitzada en altres ponències.  

• Les víctimes pateixen habitualment diferents tipus de violència física 

i sexual per part dels propis membres de la xarxa. 

• En els casos més extrems (víctimes nigerianes) es produeixen 

segrestos, detencions il·legals, extorsions i altres tipus de violència 

física. 

• Un aspecte també transversal en tots aquests casos és la mesura 

coactiva de retirada de la documentació a les víctimes. 

• També en els casos de víctimes nigerianes, es detecta un nivell 

superior d’organització: organitzacions supeditades a un estrat 

superior, la coneguda supraorganització nigeriana EIYE Supreme 

Confraternity. 

• Un aspecte força rellevant és que els mètodes de dominació 

emprats pels traficants de dones amb finalitat d’explotació sexual no 
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només van dirigits a doblegar la voluntat de les víctimes, sinó també 

a mantenir o aconseguir la seva impunitat. La capacitat d’intimidació 

directa o indirecta sobre víctimes o els seus familiars és molt 

efectiva, fet que comporta que poques víctimes d’aquestes xarxes 

vulguin cooperar amb la justícia o, en el cas que ho facin, que puguin 

suportar la pressió exercida durant tota la instrucció de la causa. 

Aquesta és una de les principals causes que obstaculitzen l’activitat 

investigadora i la persecució del delicte. 

• Els principals orígens geogràfics de les víctimes i dels membres de 

les organitzacions són, en aquest ordre, Romania, Nigèria, la Xina, 

Brasil, països de l’antiga Iugoslàvia, Albània i Bulgària.  

• El fet que la nacionalitat que més destaca en les víctimes sigui la 

romanesa pot venir derivat del propi marc legal. Els traficants de 

diferents nacionalitats mercadegen molt més amb dones d’aquesta 

nacionalitat pel fet de ser ciutadanes comunitàries, ja que d’aquesta 

forma s’estalvien l’afegit de pressió que comporten els controls en 

matèria d’estrangeria. 

 

 

Valoració global de les denúncies per explotació sexual 

 

• Com a valoració global dels casos d’explotació sexual, cal remarcar la relació 

inversament proporcional entre la gravetat i la visibilitat del fet. El nombre 

més baix de denúncies evidencia els casos més greus i, a la inversa, en el 

nombre majoritari de denúncies no s’han pogut vincular a xarxes criminals. 

• S’evidencia també que les víctimes sotmeses als casos més greus 

d’explotació sexual comesa des d’organitzacions criminals, com ara les 

dones xineses i nigerianes, generalment no presenten denúncies.  

• Atenent a la ràtio entre quantitat de denúncies presentades i l’elevat 

nombre de dones que exerceixen la prostitució a Catalunya (que s’exposa 

en un punt posterior), s’evidencia l’opacitat esmentada anteriorment dins 

del món de l’explotació sexual i s’intueix l’eficàcia dels mètodes violents i 

intimidatoris utilitzats pels delinqüents. 
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Explotació laboral         

 

DENÚNCIES PGME  PER

EXPLOTACIÓ LABORAL

Delicte contra el dret dels treballadors 96 82 90 37 305

Delicte contra el dret

dels ciutadans estrangers

TOTAL EXPLOTACIÓ LABORAL 102 98 104 38 342

2010 2011 2012 2013 (*) TOTAL

6 16 14 1 37

 

Des de l’1 de gener de 2010 fins al 30 de setembre de 2013 s’han agafat un total de 

342 denúncies, les quals s’han segregat internament amb l’atribut de TEH en la seva 

modalitat d’explotació laboral. 

Igual que en el cas anterior, entre aquestes denúncies es diferencien dos tipus de 

situacions: 

1- En el primer tipus s’hi agrupen els casos vinculats a l’activitat laboral en que es 

denuncien incompliments, en diferents nivells de gravetat, de la normativa en 

matèria laboral. Els casos més significatius són els de persones que treballen 

sense contracte laboral, i altres incompliments que la víctima valora com un 

greu abús per part de la persona contractant. 

Aquests casos, un cop valorats i investigats, no es poden vincular a xarxes 

criminals dedicades a l’explotació laboral. 

Aquests casos suposen el  89% de les denúncies: 
94%  2013 87%  2012 84%  2011 94%  2010 

 

Característiques:  

• Es tracta de casos en què inicialment la persona denunciant havia 

accedit a treballar sense contracte laboral, i que en algun moment 

percep que la part contractant està abusant d’aquesta situació, motiu 

pel qual decideix presentar denúncia davant la policia.  

• Casos en què s’abusa de la situació irregular d’un estranger en territori 

espanyol, per fer-lo treballar en unes condicions laborals il·legals i molt 

desfavorables. 

• La precarietat és la principal conseqüència associada a aquests llocs de 

treball: salaris molt baixos, jornades de treball molt llargues i unes 

condicions no sotmeses a la normativa legal ni tampoc a la tutela dels 

organismes de l’administració. 



10 

 

• Un aspecte transversal seria l’abús sobre persones que, estiguin en la 

situació administrativa que estiguin, viuen en condicions de pobresa i/o 

de marginalitat. 

• En el cas de víctimes estrangeres, la majoria són extracomunitàries i han 

entrat a territori espanyol pels seus propis mitjans o a través de xarxes 

dedicades a la immigració il·legal, tot i que no estan sent explotats per 

aquestes xarxes. 

• Destacar també l’heterogeneïtat en l’origen geogràfic de les víctimes 

estrangeres. 

 

2- En el segon, igual com en el cas de l’explotació sexual, s’hi agrupen els casos de 

persones extracomunitàries que són víctimes de xarxes d’immigració il·legal i 

que, un cop a destinació, pateixen explotació laboral per part de les mateixes o 

altres xarxes. 

Aquests conjunt de casos suposen el 11 % de les denúncies: 
6 %  2013 13%  2012 16%  2011 6%  2010 

 

Característiques: 

  

• En aquests casos hi ha participació de ciutadans i empreses de 

Catalunya, sobretot en els tràmits administratius de legalització 

fraudulenta de ciutadans estrangers i en la tramitació també 

fraudulenta de contractes de treball. 

• Es donen situacions de legalització de contractes per a llocs de treball 

inexistents. 

• Les xarxes disposen d’experts en diversos tipus de falsificacions 

documentals, un delicte paral·lel indispensable per acoblar totes les 

fases en aquest tipus d’explotació. 

• Sovint, utilitzen les víctimes per cometre altres delictes, com ara el tràfic 

de drogues, els furts i robatoris, i les falsificacions i ús fraudulent de 

targetes de crèdit. 

• Els aspectes més rellevant en l’explotació laboral de les víctimes que han 

arribat a Catalunya són els salaris baixos, les jornades laborals extenses, 

l’absència en el compliment de normatives laborals  i la privació dels 

principals drets dels treballadors que contempla la normativa 

espanyola. 
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• Les víctimes sovint accepten les condicions de treball similars a les que 

tenien en els seus països d’origen, condicions que no encaixen en la 

normativa espanyola que regula els drets dels treballadors. Aquesta 

acceptació fa que en moltes ocasions les víctimes no tinguin la 

consciència de ser-ho, fet que ajuda a mantenir ocult aquest tipus 

d’explotació i dificulta l’activitat investigadora. 

• En base a les denúncies i les investigacions tractades des del cos de 

Mossos d’Esquadra, els principals orígens geogràfics tant de les víctimes 

com de les xarxes criminals són la Xina, el Pakistan, el Marroc i el Brasil. 

També hi ha víctimes d’altres nacionalitats en valors més baixos. 
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DETENCIONS VINCUALDES AL TEH 

Un altre indicador que pot aportar coneixement en la descripció del TEH a Catalunya 

són les detencions.  No s’ha de confondre el concepte detenció amb el de detingut: a 

un mateix detingut se li han pogut practicar diverses detencions. 

DETENCIONS         
TEH

TOTAL

País DONA HOME TOTAL LABORAL DONA HOME TOTAL SEXUAL

Espanya 14 27 41 58 136 194 235
Xina 32 80 112 10 37 47 159
Romania 19 52 71 28 52 80 151
Nigèria 20 67 87 87
Marroc 11 13 24 7 21 28 52
Pakistan 39 39 39
Albània 1 10 11 9 18 27 38
Rep. Dominicana 6 16 22 22
Bulgària 4 6 10 10
Altres 6 13 19 19 66 85 104
TOTAL 83 234 317 161 419 580 897

TEH  EXPLOTACIÓ LABORAL TEH  EXPLOTACIÓ SEXUAL

 

• Des del dia 1 de gener de 2010 fins a 30 de setembre de 2013 s’han practicat un 

total de 897 detencions per Tràfic d’Éssers Humans. 

• 580 ho han estat per tipologies associades a l’explotació sexual i 317 a 

l’explotació laboral. 

Valoració de les detencions per Explotació Sexual:       

• Destaquen quantitativament les detencions de persones de nacionalitats 

espanyola, romanesa, nigeriana i xinesa, en aquest ordre. El valor d’aquestes 

quatre nacionalitats acumula el 83% sobre el total de les detencions. 

• El 72% de les detencions són d’homes i el 28% de dones. 

• Les detencions per explotació sexual representen el 65% sobre el total. 

Valoració Explotació Laboral:       

• Destaquen quantitativament les detencions de persones de nacionalitats 

xinesa, romanesa, espanyola i paquistanesa, en aquest ordre. El valor 

d’aquestes quatre nacionalitats acumula el 70% sobre el total de les 

detencions. 

• El 74% de les detencions són d’homes i el 26% de dones. 
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• Les detencions per explotació laboral representen el 35% sobre el total de les 

detencions. 

 

Quadre de detencions per TEH - Àmbit Crim organitzat 

   (entre 01/01/2010 i 30/09/2013) 

DETENCIONS         
TEH

País
Xina 14 39 53
Espanya 18 20 13 51
Pakistan 39 39
Brasil 1 34 35
Nigèria 34 34
Marroc 1 24 25
Romania 15 15
Rep. Dominicana 10 10
Altres 3 19 5 27
TOTAL 84 129 76 289

IMMIGRA. 
IL·LEGAL

TOTAL
EXPLOT. 
LABORAL

EXPLOT. 
SEXUAL
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ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DE L’EXERCICI DE LA PROSTITUCIÓ 

 
A finals del 2010 el Cos de Mossos d’Esquadra va engegar un Programa Operatiu 
Específic, de recollida de dades relacionades amb el Tràfic d’Éssers Humans (POE TEH). 
Una de les principals accions d’aquest POE és mantenir un control i comptabilitzar 
totes les actuacions del CME vinculades a l’exercici de la prostitució, principalment 
l’activitat inspectora sobre locals d’aquesta naturalesa i les identificacions de persones 
en circumstàncies vinculades a aquesta activitat.  
 
Reitero en què les dades que s’exposaran a continuació no defineixen el fenomen del 
TEH en la seva vessant d’explotació sexual, ni tampoc tenen la pretensió de fer-ho. Ara 
bé, sí que poden ajudar a entendre i valorar la dimensió del fenomen de la prostitució 
en locals i a les vies públiques de Catalunya. Cal remarcar que no es disposa de dades 
sobre pisos on s’exerceix aquesta activitat. Es té la certesa que representen un 
segment important dins d’aquesta activitat, però el fet de tractar-se de locals no 
declarats i al fet que que van canviant d’ubicació quan detecten que els cossos policials 
en tenen coneixement, dificulta notablement l’establiment d’una metodologia de 
treball que permeti aprofundir en el seu coneixement. Amb tota seguretat, els pisos 
són la parcel·la més oculta dels espais on es practica la prostitució a Catalunya. 
  

 

 

Activitat inspectora des de les competències en matèria de policia 

administrativa     

 En aquest primer quadre s’hi reflecteix el nombre de locals de pública concurrència de 

Catalunya on s’exerceix la prostitució que han estat inspeccionats. Les dades del 2013 

corresponen al primer semestre. 

LOCALS RPC RPCT RPG RPMB RPMN RPMS RPP RPPO RPTE
TOTAL  

LOCALS

2010 5 26 35 61 36 16 21 9 6 215

2011 5 20 32 87 33 13 16 8 5 219

2012 5 20 32 87 33 13 16 8 5 219

2013 5 15 31 62 32 11 13 8 5 182  

• Durant els darrers 4 anys s’han inspeccionat anualment en diverses ocasions 

uns 200 locals repartits per tot el territori de Catalunya. 
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En aquest segon quadre s’hi reflecteix el nombre d’inspeccions als locals esmentats en 

el quadre anterior. Les dades de 2013 corresponen al primer semestre. 

INSPECCIONS RPC RPCT RPG RPMB RPMN RPMS RPP RPPO RPTE
TOTAL 

ANUAL

2010 7 51 68 98 65 34 30 14 11 378

2011 10 58 66 129 68 27 30 16 12 416

2012 9 37 59 141 42 22 29 14 10 363

2013 2 7 13 59 33 11 12 8 5 150

TOTAL 28 153 206 427 208 94 101 52 38 1307  

• En els darrers 4 anys s’han realitzat 1307 inspeccions en locals de pública 

concurrència on s’exerceix la prostitució. 

 

 

Identificacions de dones vinculades a l’exercici de la prostitució 

Les dades sobre identificacions que es faciliten a continuació corresponen només a 

dones. El motiu per exposar aquestes dades de forma segregada és perquè la pràctica 

totalitat de dones identificades exerceixen la prostitució, mentre que en el cas dels 

homes s’hi barregen altres rols (controlador, client, testimoni, denunciant...), entre els 

quals, el de la pràctica de la prostitució ocupa un segment molt petit. 

          Quadre d’identificacions de dones vinculades a l’exercici de la prostitució 

IDENTIFICACIONS 2013 2012 2011 TOTAL

Via pública 350 1208 466 2024

Locals 1092 2023 2234 5349

Altres llocs 19 48 90 157

TOTAL 1461 3279 2790 7530  

 

• Des del dia 1 de gener de 2011 fins al dia 30 de juny de 2013 s’han efectuat un 

total de 7530 identificacions de dones, la immensa majoria de les quals, com he 

dit, exerceix la prostitució.  

• Tres quartes parts de les identificacions (72.3%) s’efectuen en locals. La quarta 

part restant, 26,4%, s’efectuen a la via pública.  

 

Els passo a mostrar el quadre de franges d’edat de les dones identificades 
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EDATS Dones

16 - 17 0,10%

18 - 22 15,05%

23 - 27 30,32%

28 - 32 19,09%

33 - 37 13,07%

38 - 42 9,99%

43 - 47 5,47%

48 - 52 2,87%

53 - 57 1,91%

58 - 62 1,57%

Altres 0,56%

TOTAL 100,00%  

• La meitat de les dones identificades tenen entre 18 i 27 anys.  

• El 80% tenen entre 18 i 38 anys.  Una de cada cinc dones té més de 38 anys. 

• Una de cada mil dones identificades és menor d’edat (de 16 a 17 anys), tot i 

que els casos de menors que es prostitueixen és més elevat. L’únic que ens 

indica aquesta dada és que les menors que es prostitueixen es detecten per 

altres vies, no per aquesta. 

 

El tercer quadre sobre identificacions concreta l’origen geogràfic: 

 

ORIGEN GEOGRÀFIC 2013 2012 2011 TOTAL

Est d'Europa 53% 68% 65% 64%

Llatinoamèrica 16% 11% 20% 16%

Àfrica 8% 13% 7% 10%

Altres 23% 8% 8% 10%  

• Una gran majoria d’identificades són dones procedents de països de l’Est 

d’Europa, principalment de Romania. 

• Crida l’atenció el baix valor d’identificacions de dones de nacionalitat xinesa, 

quan es té constància que un destacable nombre de dones d’aquesta 

procedència està vinculat a l’exercici de la prostitució a Catalunya. El motiu rau 

en què un important segment d’aquesta pràctica es concentra en pisos, un 

punt que queda fora de l’àmbit de les accions contemplades en aquest 

Programa Operatiu Específic. 

• D’acord amb les identificacions efectuades, el perfil de persona que exerceix la 

prostitució en locals o en vies públiques de Catalunya és el d’una dona 

procedent d’un país de l’Europa de l’Est (majoritàriament Romania), d’una edat 

compresa entre els 23 i els 32 anys. 
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CONCLUSIONS 

• La situació geoestratègica de Catalunya, la seva activitat econòmica, el teixit 

empresarial, la densitat de població, el factor metropolità i l’atractiu turístic, 

funcionen també com a pol d’atracció per a les organitzacions criminals, que 

veuen en l’explotació sexual i laboral una font de lucre molt destacable. 

• És difícil acotar el nombre de víctimes que aquesta activitat criminal arrossega a 

través de les fronteres, tot i que sabem que milers de persones a Catalunya 

estan sent víctimes de diferents tipus d’explotació. Estem parlant de la 

conseqüència més greu d’aquesta activitat criminal. 

• La comprensió i l’empatia envers les víctimes, la seva atenció i la seva situació 

legal, són aspectes cabdals que cal continuar treballar a fons. El benestar de les 

víctimes és, a més d’una qüestió de dignitat, una arma molt eficaç que pot 

ajudar a lluitar contra les màfies que trafiquen amb esclaus. 

• Igual que en altres formes de criminalitat organitzada, l’assentament de xarxes 

de Tràfic d’Éssers Humans en el nostre territori incentiven casos de corrupció,  

amb tot el que representa per a la salut de la nostra societat. Construir una 

societat digna és antagònic amb la coexistència amb aquestes xarxes. 

• Les denúncies presentades davant la policia, les detencions i les identificacions 

no expliquen tota la realitat, sinó  ajuden a intuir-la, a visualitzar la punta de 

l’iceberg. La realitat d’aquesta problemàtica resideix en un underground i 

s’estén i es manifesta a través d’una gran diversitat de formes ambigües i 

indefinides. L’objectiu de tots els operadors en aquesta matèria és destapar i 

conèixer aquesta realitat, només així sabrem com afrontar-la. 

• El Programa Operatiu Específic de Tràfic d’Éssers Humans del Cos de Mossos 

d’Esquadra és una eina fonamental per tal d’aprofundir en el coneixement de 

les organitzacions criminals i saber també com tracten les seves víctimes. És 

una eina necessària per conèixer la dimensió i l’estructura interna d’aquest 

iceberg. 

• Obtenir coneixement sobre aquestes víctimes permet aprofundir sobre: 

� La durabilitat en el temps en l’exercici de la prostitució 

� La mobilitat territorial 

� Els processos migratoris d’aquestes dones 

� El perfil de víctima 
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� Ajuda a detectar les estratègies i les tàctiques de les xarxes 

criminals 

� Finalment, permet també entendre les víctimes 

• El crim organitzat transnacional, entre el que destaca el TEH, continua sent 

difícil de perseguir. Els traficants ho saben i se’n beneficien. En aquest camp hi 

ha marge de millora, tot i els importants avenços que s’han experimentat en els 

darrers anys. 

• Sobre la situació del TEH a Catalunya i a tota Europa en general, s’ha aconseguit 

descriure l’estat de la qüestió, el que diríem fer una fotografia. El problema de 

les fotografies és que a mig termini esdevenen anacròniques. Els esforços no 

s’han de centrar només en descriure la situació. Cal anar una mica més enllà i 

esmerçar esforços en identificar els processos que se segueixen en la captació 

de víctimes, en la seva mobilitat entre territoris i en la seva posterior 

explotació. Hem avançat molt en el què ara falta progressar en el com i el 

perquè. 

• La comunicació i la coordinació entre els diferents tipus d’operadors que ens 

movem en aquest camp són i seran cada vegada més necessaris. Jornades com 

aquestes ens fan atansar i han d’ajudar a entrecreuar els diferents 

procediments de treball. 

• Finalment, una consideració determinant que he esmentat a l’inici. La 

sensibilització envers activitats com la prostitució i la contractació il·legal de 

treballadors és un dels aspectes claus que més vull remarcar en aquestes 

conclusions. Continuen sent activitats banalitzades, sobre les quals encara hi ha 

la tendència a relativitzar-ne les conseqüències. És cert que no en tots els casos 

de prostitució i de treball il·legal es produeix explotació de persones, però 

també es cert que en tots els casos d’explotació de persones hi ha prostitució i 

treball il·legal.  

• El cos de Mossos d’Esquadra ha fet una aposta molt decidida per afrontar amb 

garanties la lluita contra el TEH, amb un reforçament important dels serveis i 

mètodes per crear intel·ligència, amb la implementació d’un POE destinat a 

recopilar la informació necessària i amb accions preventives i reactives 

específiques destinades a neutralitzar les xarxes que actuen a Catalunya. 

Nosaltres hi volem ser i hi som. El terreny en el que cal avançar és en la 

interoperabilitat entre tots els organismes i serveis públics i privats que 

treballen en aquesta temàtica. Nosaltres tenim la mà estesa per avançar en 

aquesta direcció. 


