
UNITAT MUNICIPAL CONTRA 
EL TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS (UTEH)

BCNantimasclista

COM DETECTAR CASOS DE TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS
PAUTES PER A PROFESSIONALS

La situació de confinament causada per la covid-19 pot estar afavorint que algunes 
persones en situació de vulnerabilitat extrema contactin per primera vegada amb el teu 
servei o exposin situacions de gravetat que fins ara no havien expressat.

Si detectes alguna de les situacions següents en persones ateses en el teu servei,  
podria ser que et trobessis davant d’una víctima del tràfic d’éssers humans 
(sigui home, dona, major o menor d’edat):1

• Ha estat enganyada sobre el tipus de treball o activitat que venia a fer aquí 
o sobre les condicions en les quals l’anava a fer.

• No té accés als diners que genera amb l’activitat que duu a terme.

• No disposa de cap document que la identifiqui o li han estat retinguts per les 
persones que l’exploten.

• No es pot comunicar lliurement (tampoc amb els seus familiars o amistats).

• Presenta signes d’haver estat maltractada físicament o psicològicament per part 
de la persona que en controla els moviments.

• Hi ha sospites que sigui menor d’edat.

• Rep trucades constants al mòbil que contesta immediatament i que li fan canviar l’actitud 
amb el/la professional.

• Rep amenaces i coaccions directes cap a ella o cap a la seva família.

• Està condicionada pel pagament d’un deute.

• Es mostra atemorida, hermètica, no vol expressar el que li està passant.

• L’obliguen a cometre actes delictius, a l’exercici de la prostitució forçada, a contraure 
matrimoni en contra la seva voluntat, a fer activitats anàlogues a l’esclavitud.

1  

Si és així, et podem assessorar:

UTEH – Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans

677 445 190 (trucades i WhatsApp) 
Horari: de dilluns a dijous, de 9.00 a 18.00 h, 
 i divendres, de 9.00 a 14.00 h
unitatTEH@bcn.cat

Què és el tràfic d’éssers humans? És un DELICTE a través del qual es capten PERSONES amb la 
finalitat de convertir-les en MERCADERIES D’EXPLOTACIÓ.
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