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10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Humans 

 

INDEMNITZACIÓ A VÍCTIMES DE TRÀFIC DE 
PERSONES, UN DRET A CONQUERIR 

 
• Proyecto ESPERANZA i SICAR cat representen a Espanya com organitzacions sòcies en el 
projecte europeu Justice at Last, sobre l'accés a la indemnització i compensació per a les 
víctimes de tràfic i altres delictes, coordinat per La Strada Internacional. 

• Dels 60 casos analitzats a nivell europeu, tan sols el 18% de les víctimes va aconseguir alguna 
compensació. Existeix a més una gran disparitat en la valoració del dany i en el càlcul de la 
indemnització ja que hi va haver un cas a Romania on la cort penal va reconèixer 190.000 € en 
danys morals i materials a la víctima sent de tan sols 800 € a Àustria. 

• Els procediments judicials són complexos, llargs i de variable durada. La seva extensió depèn 
de múltiples factors relacionats amb les circumstàncies específiques del cas i la pràctica 
legislativa i judicial del país. Per exemple, el cas més llarg inclòs en aquesta anàlisi va durar 
nou anys, la primera reclamació de compensació es va presentar el 2009, es va rebutjar el 2013 
i l'última apel·lació es va tramitar en 2018, motiu pel qual finalment el demandant va retirar la 
reclamació. El cas més curt es va tractar en el termini d'un any. 

• La primera fase de recerca s'ha desenvolupat aquest any amb el treball en xarxa de 10 països 
que han desenvolupat un sistema comú per a la recollida de dades de casos sobre 
compensació, la valoració de les necessitats de les víctimes i la cooperació i col·laboració entre 
entitats i institucions i la derivació de les víctimes. 

• Durant 2019, es té prevista una fase de sensibilització que inclou tallers internacionals 
especialitzats per a la formació i capacitació de professionals, seminaris i grups de treball, així 
com una campanya europea informativa adaptada a cada context nacional. 

 

Barcelona, 10 de desembre de 2018. Proyecto ESPERANZA i SICAR cat, tots dos programes d'Adoratrius, 
viatgen durant aquesta setmana a Praga en el marc del Justice at Last, amb l'objectiu d'adaptar el currículum 
internacional de formació i capacitació sobre compensació als contextos nacionals. Es dedicarà també una part 
de la trobada a la formació de formadors/es de les persones que desenvoluparan i impartiran la formació en els 
seminaris i grups de treball que duran a terme a nivell nacional. 

Rosa Cendón, Coordinadora de SICAR cat afegeix: Fins i tot quan es concedeix la indemnització a les víctimes, 
poques vegades arriben a cobrar les indemnitzacions de forma efectiva, bé perquè no es localitza als seus 
traficants, o bé perquè aquests no són processats, o perquè traslladen els seus béns a l'estranger o es declaren 
insolvents per evitar la confiscació dels seus béns i haver de pagar indemnització. 

Marta González, Coordinadora de Proyecto ESPERANZA afegeix: Caldria millorar l'efectivitat en el decomís de 
béns procedents del tràfic i destinar aquests béns decomissats a rescabalar les víctimes, en els casos en què els 
condemnats no compleixen amb la seva responsabilitat de pagar les indemnitzacions perquè es declaren 
insolvents i no té béns al seu nom que es poden executar. "També trobem a faltar que no hi hagi un sistema de 
valoració dels danys i perjudicis tant a nivell físic, com psicològic i moral, aplicable a les víctimes del tràfic 
d’éssers humans, en el qual es quantifiqui de manera objectiva, justa i adequada la indemnització que 
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correspongui. Actualment es realitzen valoracions molt dispars entre uns casos i altres, causant incertesa, 
indefensió i frustració en les víctimes". Per avançar en el cobrament efectiu de les indemnitzacions per part de 
les víctimes recomanem la creació d'un fons estatal nodrit mitjançant el decomís de béns, destinat de manera 
directa al pagament d'aquestes indemnitzacions quan els traficants han estat condemnats i es declaren 
insolvents, tal i com recomana l'article 15.4 del Conveni del Consell d'Europa de Lluita contra el Tràfic de 
Persones. 
 
Rol actiu des d'Espanya a la fase d'investigació i Treball en Xarxa 
 
Proyecto ESPERANZA i SICAR cat d'Adoratrius, ambdues especialitzades en atenció integral a víctimes de tràfic 
d'éssers humans, participen activament en totes les activitats previstes en el projecte: en la identificació i 
l'anàlisi legal de les demandes d'indemnització; en l'avaluació de les dificultats i llacunes relacionades 
amb les necessitats de les víctimes, derivació, recepció i pagament de reclamacions; en la capacitació 
mitjançant trobades internacionals i nacionals, seminaris i reunions de grups focals per a professionals 
relacionats amb la reclamació de la compensació; en una campanya d'informació europea dirigida a les víctimes 
per promoure l'efectivitat del seu dret a rebre una compensació; i en l'establiment d'un centre interactiu de 
documentació en línia. 
 
La compensació és un dret de les víctimes del tràfic de persones reconegut internacionalment. No obstant això, 
en la pràctica hi ha barreres que impedeixen el seu accés efectiu. Espanya, com la majoria de països europeus, 
compta amb disposicions legals que garanteixen a les víctimes de delictes el dret a reclamar una indemnització i 
ser compensades pels danys que han patit. Tanmateix, la realitat mostra que són molt poques les víctimes de 
tràfic d’éssers humans que aconsegueixen tenir accés a la informació i els mitjans per reclamar una 
indemnització, i moltes menys les que finalment reben el pagament d'aquesta, ja que hi ha nombroses barreres 
que els impedeixen accedir a aquest dret. Aquesta situació s'agreuja en el cas de grups vulnerables els quals 
s'enfronten a múltiples obstacles. 

Entre les barreres que impedeixen el gaudi del dret a la compensació es troben: la manca de sensibilització 
entre els professionals que, d'una o altra manera, han d'intervenir en el procés penal, la manca d'accés de les 
víctimes a assessorament legal ia la informació adequada, la llarga durada dels processos penals i civils i, en els 
casos de víctimes estrangeres, el retorn o la deportació al seu país d'origen abans que es dicti sentència. 

Al llarg del 2018, sota les línies de treball del projecte Justice at Last s'ha desenvolupat un sistema comú que 
possibilita la recollida de dades de casos sobre compensació, la valoració de les necessitats de les víctimes i la 
cooperació i col·laboració entre entitats i institucions i la derivació de les víctimes. Analitzant els resultats 
d'aquesta activitat s'han produït tres informes sobre cadascuna d'aquelles àrees. 

L'informe sobre valoració legal i recollida de dades sobre casos de compensació posa el focus en les 
pràctiques dirigides a implementar el dret de les víctimes a obtenir compensació com una forma de reparació 
dirigida a contrarestar el dany que han patit com a conseqüència del tràfic d'éssers humans. Un altre dels 
informes es centra en la cooperació transnacional en l'accés a compensació, en el context particular dels 
casos de tràfic de persones internacional, sense ignorar la importància dels mecanismes de derivació nacionals. 
Finalment, un tercer informe té com a objecte la valoració de les necessitats de les víctimes. 

Així mateix, durant l'any 2019 es desenvoluparan noves activitats sota Justice at Last a nivell europeu, com ara 
la participació en tallers internacionals especialitzats per a la formació i capacitació de professionals i tallers i 
seminaris en els quals es intercanviarà l'experiència internacional amb agents implicats en derivació i 
mecanismes de cooperació. A nivell nacional s'impartirà formació, a través de seminaris i grups de treball per a 
professionals rellevants sobre l'accés a compensació de les víctimes i la cobertura de les seves necessitats. A 
més, es durà a terme una campanya europea d'informació i sensibilització al voltant de la compensació que serà 
adaptada al context nacional de cada un dels països participants. Es desenvoluparan també materials per 
augmentar la conscienciació sobre el tema. 

Des de les línies d'incidència de Justice at Last les recomanacions principals posen l'accent en els següents 
aspectes: 

• Identificació primerenca de les víctimes i el seu accés a la informació sobre els seus drets des del 
primer contacte; 
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• Accés a l'ajuda i assistència legal especialitzada per a les víctimes de tràfic en els procediments de 
forma generalitzada. 

• Càlcul dels danys de forma justa i adequada. 
• Accés efectiu al cobrament de la compensació per part de les víctimes; 
• Increment de la cooperació transnacional entre policia, autoritats judicials i serveis de suport a les 

víctimes. 
 

Més informació: Laura Toronjo | comunicacion@proyectoesperanza.org | 696792236 

   Rosa Cendón | info@adoratrius.cat | 661861875 

 

Sobre SICAR cat i Proyecto ESPERANZA: Tots dos projectes d'Adoratrius compten amb un equip multidisciplinari de 
professionals que considera el tràfic de persones una violació dels Drets Humans. Garanteixen un model de gestió 
compromès amb la qualitat i l'Excel·lència i han obtingut el diploma de compromís de qualitat, segons el model EFQM 
(European Foundation for Quality Management). 
 
Sobre JUSTICE AT LAST, projecte europeu amb 10 països participants que vol impulsar la compensació per a les 
víctimes de tràfic de persones. 

En aquesta iniciativa hi intervenen un total de 10 països europeus representats per diferents Organitzacions No 
Governamentals (ONG): Associació Animus (Bulgària), La Strada (República Txeca), KOK (Alemanya), LEFÖ (Àustria), 
FairWork (Països Baixos), MRCI (Irlanda), Adpare (Romania), Open Gate / La Strada (Macedònia), ASTRA (Sèrbia) i Projecte 
ESPERANÇA i SICAR cat d'Adoratrius (Espanya). 
 
Justice at Last busca millorar el dret a la indemnització previst en la Directiva Europea 2011/36 / EU. Tot i que aquest dret al 
rescabalament és clau per garantir l'accés a la reparació i la justícia de les víctimes, són molt poques les beneficiades. 
Els objectius d'aquest projecte finançat pel Programa de Justícia de la Unió Europea (2014-2020), són: 
 
- Avaluar quin és l'abast real de l'accés al règim d'indemnització de les víctimes del tràfic de persones i d'altres delictes. 
- Millorar l'accés a la compensació per a les víctimes de tràfic i altres crims i així garantir que la legislació de la UE sobre el 
dret a la compensació s'implementi correctament a nivell nacional. 
- Dotar els professionals de coneixements i habilitats per reclamar i brindar assistència per obtenir una indemnització 
per a les víctimes de tràfic i altres delictes 
- Crear consciència sobre els mecanismes més eficaços per a la protecció de les víctimes i l'accés a la compensació 
entre els professionals, els responsables de les polítiques, els proveïdors de serveis i les víctimes de tràfic i d'altres delictes a 
Europa. 

 


