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Un model de resposta complex Vs 
una realitat sense regles del joc.
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ISPC. Jornades sobre el Tràfic d’Éssers Humans. 
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Dinàmica de persecució del crim organitzat a un sistema d’instàncies múltiples

Conjunt de serveis públics que s’han de 

coordinar

Crim Organitzat

Sistema clàssic de repartiment de competències i de necessària coordinació de serveis
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Conjunt de serveis públics que s’han de 

coordinar

Crim Organitzat

Dinàmica de persecució del crim organitzat en un sistema que recerca l’eficàcia i l’eficiència

Sistema basat en la interoperabilitat i en la gestió per processos 



Les limitacions del model de 
competències. Noves perspectives.
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Àmbit  d’intervenció
GUB com actor 
responsable

CME com actor 
responsable. 
Investigació.

CNP com actor 
responsable. 
Investigació.

ABITS – SAS. 
Ajuntament de BCN 
com a actor 
responsable

Tercer Sector com  
actor responsable o 
col·laborador. SICAR

1

Identificació de les persones que 
es dediquen a la prostitució. 
Essencialment les que es troben 
en situació de risc d’exclusió o 
víctimes d’explotació. 

 

2

Denúncies per l’utilització de 
l’espai públic per l’oferiment i 
demanda de serveis sexuals 
retribuïts. Provoca diàleg.

 
(facultats)

3

Detecció i inspecció 
d’establiments destinats a 
lloguer d’habitacions per hores 
(meublés).  Logística de 

l’activitat.



4

Atenció socio-sanitària a les 
persones que es dediquen a 
aquesta activitat. Assessorament, 
formació, etc.

 

5

Primeres investigacions i 
obtenció de la primera 
declaració/denúncia en casos 
d’explotació/trata d’éssers 
humans.


Essencialment 

inductiu, des de la 
víctima


Essencialment 

deductiu, des de la 
informació de back-

office o eventual 
denúncia.


Essencialment 

deductiu, des de la 
informació de back-

office o eventual 
denúncia.

6
Seguiment de la víctima en el 

procés.     

7

Normalització i suport a la 
integració de la dona al final del 

procés.
 

Mapa d’actors del model de competències
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Per què per processos i no per competències?:

Fase d’establiment de confiança 
que facilita la denúncia.

Fase de 
consolidació de la 
perspectiva de 
suport integral.

Fase de resposta del sistema. 
Reacció legal i preparació pel 
judici.

Moment crític. 
Darrera mostra 
de fermesa.

Outcome 
buscat. 
Normalització.

Aquesta cadena de valor hauria d’evitar les victimitzacions 
successives que suposa l’atenció segmentada i no integrada en 
fases: pre-processal/assistencial/processal.



Els beneficis d’una gestió orientada a 
resultats.
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Conclusions.
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 La víctima és el centre de les polítiques públiques en aquesta matèria, les discussions accessòries 

només ens distreuen de la missió.

 En matèria de Trata d’Essers Humans amb finalitat d’explotació sexual l’iniciativa d’aproximació de la víctima al 

“SISTEMA”, ha de ser dels actors públics. Per tant, cal desplegament territorial estable dels serveis, establir un 

vincle de confiança i respondre en el moment en que la víctima està preparada per denunciar. Ens hem 

d’adaptar.

 De forma similar a la d’altres il·lícits penals que protagonitza el crim organitzat, s’ha de parar atenció a la 

necessària infraestructura. En ocasions no hi ha connexió incriminatòria (terceria locativa), però si hi ha persones 

que de forma instrumental proveeixen de logística que facilita el negoci il·lícit. Cal abordar el problema 

en totes les seves vessants, només una acció omnidireccional és eficaç. 

 Tots els serveis públics o privats (que coadjuven) som necessaris. Els espais de responsabilitat no poden 

entendre’s com segments de competència inalienable. Cal evolucionar cap un sistema que permeti intervenir 

seqüencialment en un procés natural a on cadascú doni resposta en funció de les seves possibilitats. La 

complementarietat és clau, especialment entre cossos policials. Els sistema 

òptim aniria cap a la interoperabilitat.

 El compromís amb l’abordatge d’una situació tan greu com aquesta exigeix utilitzar tot el potencial de les 

organitzacions policials. Les policies locals i les USC s’han de dotar de coneixement i informació per treure profit a 

la seva “capil·laritat”. Centrar tota la responsabilitat investigativa en grups 

d’especialitat és un error. No es tracta d’un joc de suma “0”.



Moltes gràcies per la seva atenció.
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