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L’any 2021 tres dones van ser assassinades per violència de gènere a la comarca. La xifra de dones assassinades ascendeix a 30 des 
de 2007, moment en què es comencen a comptabilitzar a nivell dels partits judicials.  

El 2021 va tancar amb 2.091 denúncies per violència de gènere, un increment del 5,1% respecte de l’any anterior. Aproximadament, 5 
denúncies diàries. 

El 62,3% dels delictes ingressats l’any 2021 van ser per lesions lleus. El 12,2% van ser delictes de trencament de penes i mesures 
i el 9,8% per delictes contra la llibertat, la integritat moral, la intimitat i l’honor.

Durant el 2021 es van incoar 409 ordres de protecció (OP), un 10,8% més que a l’any anterior. Més de la meitat (51,3%) de les OP 
iniciades van ser denegades. La proporció d’OP denegades a la comarca és similar a la de Catalunya, però superior a la de l’Estat. 

Les mesures penals de protecció més freqüents l’any 2021 van ser d’allunyament (33%) i de prohibició de comunicació (32,8%). 
Entre les mesures civils, destaquen la prestació d’aliments (9%) i l’atribució de l’habitatge (5,4%).

L’any 2021 la ràtio de dones que s’acullen a la dispensa de l’obligació a declarar és de 12 dones per cada 100 denúncies 
presentades. La ràtio comarcal és inferior a la provincial, similar a la catalana, però superior a l’espanyola.  

L’any 2021 van haver-hi 229 sentències per violència de gènere a la comarca, la major part de les quals (85,6%) 
van ser condemnatòries. Aquestes representen el 10,3% de les formes de terminació dels assumptes judicials. 

Fins al juny de 2021, els SIAD de la comarca van atendre 981 dones en situació de violències masclistes. Durant aquest any, el telèfon 900 
900 120, d’atenció contra la violència masclista, va rebre 1.172 trucades, un 7,6% menys que l’any anterior i al voltant del 98 al mes.
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Denúncies Ordres de protecció

• L’any 2021 es van registrar 2.091 denúncies, 102 més que l’any 
anterior, el que suposa una increment relatiu del 5,1%. 
Aquesta xifra és similar als anys previs a la pandèmia. 

• Entre 2007 i 2011, la mitjana de denúncies presentades se 
situa en 2.229. Entre 2012 i 2017, la mitjana disminueix molt 
per sota d’aquest valor (1.843). Tanmateix, en els últims quatre 
anys n’ha augmentat i se situa en les 2.059.

• A la comarca es registren 44 denúncies per cada 10.000 dones. 
La ràtio comarcal és inferior a la provincial (51), a la catalana 
(55) i a l‘espanyola (67). 

• Dels partits judicials de la comarca, el de Terrassa presenta la 
ràtio més elevada, amb 56 denúncies per cada 10.000 dones. A 
distància, se situen els partits judicials de Sabadell (44), seguit 
del de Rubí (37) i del de Cerdanyola del Vallès (34). Tots els 
partits judicials han reduït la ràtio respecte a l’any anterior, 
excepte el de Cerdanyola del Vallès.

• La major part de les denúncies, gairebé 9 de cada 10, s’han 
presentat amb atestats policials amb denúncia de la víctima. 

• L’any 2021 es van tramitar 409 ordres de protecció, un 10,8% 
més que l’any anterior. D’aquestes, el 51,3% van ser 
denegades. 

• En l’àmbit català, es van denegar el 51,1% de les ordres de 
protecció i, a la província, el 56%. En canvi, la proporció al 
conjunt d’Espanya és molt inferior (29,2%). 

• Les ordres de protecció incoades a la comarca s’han reduït 
durant els últims catorze anys de forma notable, gairebé la 
meitat de les que es van iniciar en 2007, fet que contrasta amb 
l’augment de les denúncies a partir del 2016. 

• Des de l’any 2011, les ordres de protecció denegades superen 
les adoptades, excepte en el 2017. 

• En relació amb les denúncies presentades, el Vallès Occidental 
registra 20 ordres de protecció iniciades per cada 100 
denúncies presentades, xifra inferior a la resta d’àmbits 
territorials. 

• El partit judicial de Cerdanyola del Vallès és el que té una ràtio 
més elevada d’ordres de protecció per cada 100 denúncies 
(20). El segueixen el de Terrassa (20), el de Sabadell (20) i, a 
distància, el de Rubí (14).
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Mesures judicials de protecció Dispensa de l’obligació a declarar

• Durant l’any 2021 es van adoptar un total de 597 mesures de 
protecció, de les quals el 67% (400) van ser penals i el 33% 
(197) civils. 

• Les principals mesures judicials de protecció adoptades als 
partits judicials de la comarca són l’allunyament (33%) i la 
prohibició de comunicació (32,8%) -com a mesures penals-, i la 
prestació d’aliments (9%) i l’atribució de l’habitatge (5,4%)         
-com a mesures civils-. 

• L’any 2021 la comarca registra una ràtio de 12 dones que 
s’acullen al dret de dispensa de l’obligació a declarar per cada 
100 denúncies presentades. 

• La ràtio comarcal ha augmentat més de 2 punts respecte de 
l’any anterior i des de 2007 s’ha incrementat al voltant dels 9 
punts. Tots els àmbits territorials han registrat un creixement 
de la ràtio en aquest període, excepte el conjunt d’Espanya.

• La xifra de la comarca se situa per sobre de la ràtio de la 
província de Barcelona i de la catalana, però és inferior a 
l’espanyola. 

• Als partits judicials de la comarca destaca la ràtio del de 
Cerdanyola del Vallès amb 21 dones que s’acullen a la dispensa 
del dret a declarar per cada 100 denúncies presentades i del 
de Sabadell (20). El de Terrassa (5) i el de Rubí (2) registren una 
xifra molt inferior. 

• Els partits judicials de Sabadell i de Cerdanyola del Vallès 
augmenten la ràtio aproximadament en 20 punts respecte a 
l’any 2007. En canvi, en aquest període, els partits de Terrassa i 
de Rubí han disminuït, en 2 punts i en 6 punts, respectivament. 

Delictes

• Durant el 2021 es van registrar un total de 2.324 delictes. 
D’aquests, el 62,3% són per lesions lleus (article 153 del CP). A 
molta distància, se situen els delictes per trencament de penes 
i mesures (12,2%) i els delictes contra la llibertat, la integritat 
moral, la intimitat i l’honor (9,8%). 

• Des del 2009, aproximadament el 66% dels delictes ingressats 
a la comarca han sigut per lesions lleus. 

• Destaca el creixement del nombre de delictes estipulats com a 
maltractament habitual, dins de la rúbrica de tortures (article 
173 del CP), amb 6 punts més que l’any anterior i amb la xifra 
absoluta més elevada des de 2013.
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Resolució del procediment judicial Serveis d’atenció a les víctimes

• El sobreseïment provisional és la forma de resolució més 
adoptada. L’any 2021, gairebé, 5 de cada 10 assumptes 
judicials per violència de gènere van ser sobreseguts 
provisionalment (47,5%). 

• L’elevació a l’òrgan competent és a segona terminació més 
habitual (35,7%). 

• L’any 2021 es van dictar 229 sentències per violència de 
gènere. D’aquestes, 196 (85,6%) van ser condemnatòries. 
Durant els darrers catorze anys, la major part de les sentències 
s’han resolt en la condemna del denunciat. 

• Les sentències condemnatòries per violència de gènere 
representen el 10,3% del total de resolucions judicials. La 
comarca presenta una proporció superior a la provincial 
(5,3%) i a la catalana (7,8%); en canvi és inferior a l’espanyola 
(13,8%). 

• Durant el primer semestre de 2021 els Serveis d’Informació i 
Atenció a la Dona de la comarca van atendre a 981 dones en 
situació de violències masclistes, un 14,5% més que en tot 
l’any 2020 (+124). 

• El 48,3%% de les dones ateses als SIAD de la comarca fins al 
juny 2021 van ser per motius de les diverses formes de 
violències masclistes, inferior a la proporció catalana (58,1%).

• A la comarca es van rebre 1.172 trucades a la línia d’atenció           
900 900 120 durant el 2021, un 7,6% menys que l’any anterior. 

• Al voltant del 82,4% de les trucades estaven relacionades amb 
violència de caràcter psicològic i un 30,9% amb violència 
física. 

• 8 de cada 10 trucades són realitzades per les mateixes 
interessades. 

• El perfil d'usuàries que truca en aquesta línia d’ajuda és el de 
dones d’entre 31 i 40 anys, sense un relació de parella –soltera
o separada- i amb activitat laboral remunerada. 

• Durant el 2020 el nombre de trucades a la línia d’atenció 
contra la violència masclista va augmentar de forma intensa 
(+47,7%), a causa de les mesures aplicades per la contenció de 
la pandèmia de la COVID-19. 
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L’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental publica un recull anual de dades estadístiques judicials 
relacionades amb la violència de gènere a la comarca. L’objectiu de l’informe és facilitar l’accés a les dades de 
l’activitat judicial de violència contra les dones a tots els agents i actors del territori implicats en la visibilització i 
sensibilització de la problemàtica. Al seu torn, es vol contribuir a l’anàlisi de la informació per orientar la 
planificació i disseny de les polítiques públiques de prevenció i actuació sobre la violència masclista. 

La font principal de les dades és l’Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del 
Consejo General del Poder Judicial que fa un seguiment estadístic del fenomen en l’àmbit judicial, 
on s’aplica el marc legislatiu estatal de la Ley Orgánica 1/2004, 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. Aquestes dades estan desagregades per partits 
judicials i són les úniques disponibles a nivell comarcal. 

Es proporciona informació relacionada al nombre de dones assassinades, l’evolució de les denúncies 
presentades, el tipus de delictes, el nombre d’ordres de protecció iniciades i quantes es deneguen, les 
mesures penals i civils adoptades o les formes de terminació de l’assumpte judicial. També, a partir de les 
dades de l’Institut Català de les Dones s’aporta informació sobre les atencions del Servei d’Atenció a les 
Dones (SIAD) i sobre les trucades a la Línia d’atenció contra la violència masclista 900 900 120. 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/El-Observatorio-contra-la-violencia-domestica-y-de-genero/
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://dones.gencat.cat/ca/ambits/atencio-a-les-dones/mapa_siad/
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/violencies-masclistes/linia-datencio-contra-la-violencia-masclista-900-900-120-/
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Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica (2011)

Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita 
contra la violència contra les dones i la violència domèstica 

(Conveni d’Istanbul)

Obligacions en prevenció

Mesures necessàries per a promoure els 
canvis de comportament socioculturals de les 
dones i els homes per eradicar els prejudicis, 
costums, i tradicions basades en la idea de la 
inferioritat de la dona o en un paper 
estereotipat de les dones i els homes.

Obligacions en protecció

Mesures legislatives o altres necessàries per a 
protegir a totes les víctimes contra qualsevol 
nou acte de violència.

Recollida de dades

Recollir les dades estadístiques detallades 
pertinents, a intervals regulars, sobre els 
assumptes relatius a totes les formes de 
violència incloses en el Conveni.

Definició de violència contra les dones

Violació dels drets humans i forma de discriminació contra les dones i            
tots els actes de violència basats en el gènere que impliquen o poden                 
implicar per a les dones danys o sofriments de naturalesa física, sexual, 
psicològica o econòmica.

Objectius

• Protegir a les dones contra totes les formes de violència, i 
prevenir, perseguir i eliminar la violència contra les dones.

• Contribuir a eliminar tota forma de discriminació contra les 
dones i promoure la igualtat real entre dones i homes.

• Concebre un marc global, polítiques i mesures de protecció i 
assistència a totes les víctimes de violència contra les dones i la 
violència domèstica.

Definició de violència domèstica

Actes de violència física, sexual, psicològica o econòmica que es                  
produeixen en la família o en la llar, o entre cònjuges o parelles de                                  
fet antics o actuals, independentment que l'autor del delicte comparteixi                     
o hagi compartit el mateix domicili que la víctima.

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210
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Ley Orgánica 1/2004, 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Ley Orgánica de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género 

Àmbits d’actuació

• Preventius i assistencials

• Educatiu i socials

• Atenció posterior de les víctimes

• Resposta punitiva de totes les violències

Novetats
• Mesures de sensibilització, prevenció i 

detecció i intervenció

• Drets de les dones víctimes de violència 
de gènere

• Drets laborals i econòmics

• Tutela institucional, penal i judicial

Aplicacions

• Creació dels Jutjats de violència sobre la dona 

• Creació de la Fiscalia contra la violència sobre la 
dona

• Creació de l’Observatorio Estatal de Violencia sobre 
la mujer

Definició de violència de gènere

Violència que com a manifestació d’una discriminació, 
la situació de desigualtat i les relacions de poder dels 
homes sobre les dones, s’exerceix sobre aquestes per 
part de qui siguin o hagin sigut els seus cònjuges o dels 
qui estiguin o  hagin estat lligats a elles per relacions 
d’afectivitat, fins i tot sense convivència

Principis rectors

• Enfortir les mesures de sensibilització ciutadana de prevenció

• Consagrar drets de les dones víctimes de violència de gènere

• Enfortir el marc penal i processal vigent per a assegurar una 
protecció integral

• Establir un sistema integral de tutela institucional

• Garantir el principi de transversalitat de les mesures

https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
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Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Llei del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista

Formes de VM

• Física • Psicològica

• Sexual • Econòmica

• Obstètrica             • Digital

• De segon ordre • Vicària

Àmbits 

• Parella • Familiar

• Laboral • Social o comunitari

• Digital • Institucional

• Vida política o esfera pública

• Educatiu

Finalitats

• Garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes i l’autonomia de les dones

• Establir mecanismes per a fer recerca sobre VM

• Establir mecanismes per a una intervenció 
integral i coordinada

• Formació especialitzada, obligatòria i periòdica 
dels col·lectius professionals que intervenen en VM

Definició de violència masclista (VM)

Violació dels drets humans a través de la violència que 
s’exerceix contra les dones* com a manifestació de la 
discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un 
sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, 
que té com a resultat un dany o patiment, tant si es produeix 
en l’àmbit públic com privat

*S’inclouen dones, adolescents i nenes transgènere

Objecte de la llei

• Erradicar la violència masclista i remoure les estructures socials i 
els estereotips culturals que la perpetuen

• Establir mesures integrals de prevenció, detecció i sensibilització 
amb la finalitat d’erradicar-la de la societat 

• Reconèixer els drets de les dones que la pateixen a l’atenció, 
l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació integral

Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (Vigent)

Modificacions de la Llei 17/2020

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=491383
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=491383
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=889760&traceability=01&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=889760&traceability=01&language=ca
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Violència física: és qualsevol acte o omissió de força amb resultat o risc de produir una lesió 
física o un dany.

Violència psicològica: és tota conducta o omissió intencional que produeixi una 
desvaloració o un patiment per mitjà d’amenaces, humiliació, vexacions, insults, entre 
d’altres.

Violència sexual i abusos sexuals: és qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per 
les dones amb independència que la persona agressora pugui tenir una relació conjugal, de 
parella, afectiva o de parentiu amb la dona agredida. 

Violència econòmica: és la privació intencionada i no justificada de recursos i la limitació en 
la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella.

Violència obstètrica: impedir o dificultar l’accés a la informació necessària per a la presa de 
decisions autònomes en relació a la salut sexual i reproductiva.

Violència digital: actes en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats amb l’ús de 
tecnologies de la informació i la comunicació. 

Violència de segon ordre: represàlies, humiliacions i la persecució exercides contra les 
persones que donen suport a les víctimes de violència masclista.

Violència vicaria: és qualsevol tipus de violència exercida contra els fills i filles amb la 
finalitat de provoca un dany psicològic a la mare. 

La Llei catalana utilitza l’expressió 
violència masclista perquè el 
masclisme és el concepte que en 
general defineix les conductes de 
domini, control i abús de poder 
dels homes sobre les dones i que 
imposa, alhora, un model 
masculinitat. 

La violència masclista es concreta 
en una diversitat d’abusos que 
pateixen les dones. A partir d’aquí, 
la Llei distingeix (article 4) 
diferents formes de violència que 
tenen lloc en àmbits concrets, en 
el marc d’unes relacions afectives 
i sexuals, en els àmbits de la 
parella, el familiar, el laboral,  el 
sociocomunitari, el digital, 
l’institucional, en l’educatiu o en la 
vida política o esfera pública. 

Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (Vigent)

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=491383
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=491383
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=889760&traceability=01&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=889760&traceability=01&language=ca
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Jutjats de violència 
sobre la dona

Competències: 
article 87 ter de 
la Llei Orgànica 
del Poder Judicial

Àmbits 
d’actuació 

Ordre penal: instrucció de 
les causes per determinats 
delictes i faltes

Ordre civil: assumptes 
relatius al dret de família i a 
la jurisdicció voluntària

Jutjats especialitzats en 
violència de gènere

Jutjats de violència 
sobre la dona exclusius

Sabadell
(Jutjat de violència sobre la dona)

Terrassa
(Jutjat de violència sobre la dona)

En els partits judicials sense 
jutjats de violència sobre la dona 

exclusius les competències són 
assumides pels jutjats de 

primera instància i instrucció 

Cerdanyola del Vallès
(Jutjat de primera instància i 

instrucció) 
Rubí

(Jutjat de primera instància i 
instrucció) 

Ley Orgánica 1/2004, 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
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VALLÈS OCCIDENTAL
Partits judicials: 4
Municipis: 23
Jutjats i tribunals: 41
Jutjats de violència sobre
les dones: 5

Sabadell (Número 13 de Barcelona)
Municipis: 9
Jutjats i tribunals: 15
• Jutjat Penal 4 (especialitzat)
• Jutjat de Violència sobre la Dona 1 (exclusiu)

Terrassa (Número 15 de Barcelona)
Municipis: 6
Jutjats i tribunals: 14
• Jutjat de Violència sobre la Dona 1 (exclusiu)

Cerdanyola del Vallès (Número 19 de Barcelona)
Municipis: 6
Jutjats i tribunals: 6
• Jutjat de Primera Instància i Instrucció 7

Rubí (Número 24 de Barcelona)
Municipis: 3
Jutjats i tribunals: 6
• Jutjat de Primera Instància i Instrucció 5

Font: elaboració pròpia a partir del Consejo
General del Poder Judicial.
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2. Dones assassinades
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A l’Estat espanyol, les xifres oficials només comptabilitzen les víctimes mortals de violència de gènere en 
l’àmbit de les relacions de parella o exparella, segons el que estableix la Ley Orgánica 1/2004, 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Aquesta definició té conseqüències directes en 
els recomptes de dones assassinades, fet que invisibilitza estadísticament altres tipus de feminicidis, com ara el 
de dones sense relació amb l’agressor o el de les que es troben en el mateix escenari de l’intent d’assassinat. 

L’Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja en 
2020 analitza, des d’un enfocament estadístic, els assassinats per violència de gènere dins del marc de la llei estatal 
i, tal com fa referència el document, queden fora altres manifestacions de violència contra la dona que suporta la 
nostra societat i que constitueixen, com s’especifica en el Conveni d’Istanbul, un concepte ampliat del fenomen 
associat a noves realitats, que la legislació espanyola haurà de fer front. 

En el Dossier estadístic de Violències Masclistes 2021 elaborat per l'Observatori de la Igualtat de Gènere de 
l’ICD es recullen els casos de dones assassinades a partir de la Llei 5/2008. De manera que, es contemplen 
també els feminicidis perpetuats en l’àmbit familiar, en el laboral i en el social o comunitari. Les limitacions 
derivades de la utilització de diferents criteris en la recol·lecció de les dades i l’assumpció de definicions 
diverses de violència masclista, genera complicacions a l’hora de comparar resultats (Cerezo i Izco, 2022). 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Informe-sobre-victimas-mortales-de-la-violencia-de-genero-y-domestica-en-el-ambito-de-la-pareja-o-expareja-en-2020
https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/Observatori/03_dossiers_estadistics/Dossier_estadistic_VM_2021_25N.pdf
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Evolució del nombre de dones assassinades per violència contra les dones. Partits judicials del Vallès 
Occidental. 2007-2021

L’ any 2021 van assassinar 3 
dones per violència de gènere, 
sent la xifra més elevada dels 
darrers quatre anys. Dues de 
les víctimes residien a 
municipis que pertanyen al 
partit judicial de Sabadell i una 
al de Terrassa. 

Des de l’any 2007, 30 dones 
han estat assassinades a la 
comarca per violència de 
gènere en l’àmbit de les 
relacions de parella i exparella, 
segons el que estableix la Llei 
Orgànica 1/2004.

El 2017 va ser l’any en què es 
van assassinar un nombre més 
elevat de dones per raons de 
gènere (5).

0

1

2

3

4

5

6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sabadell Terrassa Cerdanyola del Vallès Rubí

2

3 3

4

1 1 1

3

5

2 2

3



VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

18 Dades anuals de Violència contra les dones | 2021 | Observatori del Vallès Occidental

3. Denúncies i víctimes
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La denúncia per part de la víctima es constitueix com a requisit necessari per accedir als instruments de protecció 
i intervenció que preveu la Ley Orgánica 1/2004. Les dades fan referència a denúncies rebudes als jutjats de 
violència sobre la dona. Poden tenir diferents procedències: atestat policial amb denúncia de la víctima o d’un 
familiar a una comissaria dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, atestat policial amb intervenció de la policia, 
interposades directament al jutjat per les víctimes, els seus familiars, tercers o amb part de lesions de la policia. 

En una mateixa denúncia poden haver-hi diferents formes de violència masclista, és a dir, diferents 
tipus de delictes. Al seu torn, una víctima pot presentar diverses denúncies per diferents agressions. 
Fins al 2014 les estadístiques del CGPJ comptabilitzaven una denúncia per víctima. A partir del primer 
trimestre del 2015 es computa el nombre de dones que apareixen com a víctimes en les denúncies 
presentades en el període, és a dir, s’ofereix el nombre de víctimes i de denúncies de forma separada. 

Existeixen limitacions per conèixer la magnitud real del problemàtica que estan relacionades amb una baixa taxa 
de denúncies (Cerezo i Izco, 2022). Algunes explicacions poden ser, la pròpia situació de violència experimentada 
per la dona, com la por a represàlies per part de l’agressor; factors relacionats amb les opcions de la dona, com 
voler continuar amb la parella o preferir formes d’abordar la conducta violenta que no impliquin un càstig penal; o 
factors relacionats amb la manca de confiança de les dones cap a la policia i el sistema penal (Blay, 2013).
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Evolució del nombre de les denúncies presentades. Vallès Occidental. 2007-2021

L’any 2021 es van presentar un 
total de 2.091 denúncies per 
violència de gènere, 102 més 
que l’any anterior, el que 
representa un augment del 
5,1%. 

Aquest increment es produeix 
després de la davallada durant 
l’any 2020,  marcat per l’esclat 
de la crisi sanitària de la 
COVID-19 i l’impacte de les 
restriccions domiciliàries i de 
mobilitat.

Des de 2007 fins a 2011 es van 
superar les 2.000 denúncies 
presentades. A partir de 2012 
es van reduir significativament. 
Tanmateix, l’any 2015 es va 
iniciar una tendència de 
creixement del nombre de 
denúncies presentades.
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Evolució del nombre de denúncies presentades per cada 10.000 dones. 
Partits judicials del Vallès Occidental. 2007-2021

Evolució del nombre de denúncies presentades per cada 10.000 dones. 
Vallès Occidental, província de Barcelona, Catalunya i Espanya. 2007-
2021

L’any 2021 el partit judicial de Terrassa registra la ràtio més elevada 
de denúncies presentades per cada 10.000 dones (56). A distància, se 
situa el partit judicial de Sabadell (44), seguit del de Rubí (37), mentre 
que el de Cerdanyola del Vallès registra la xifra més baixa, amb 34 
denúncies presentades per cada 10.000 dones. El partit de 
Cerdanyola del Vallès és l’únic que ha reduït la ràtio respecte a l’any 
anterior, el de Sabadell i el de Rubí, l’han augmentat lleugerament; 
mentre que el de Terrassa presenta un increment d’onze punts. 

En relació amb la població femenina, el Vallès Occidental presenta 
una ràtio de 44 denúncies presentades per cada 10.000 dones, valor 
inferior al registrat a la província (51), al conjunt de Catalunya (55) i al 
de l’Estat (67). La ràtio augmenta respecte de l’any anterior a la 
comarca, passant de 42 a 44. També s’incrementa a la resta dels 
àmbits territorials però amb més intensitat, aproximadament 5 punts 
més a cadascun dels territoris supramunicipals. 

Dades anuals de Violència contra les dones | 2021 | Observatori del Vallès Occidental
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Evolució de la distribució de les denúncies segons procedència (%). Vallès Occidental. 2007-2021 

De les 2.091 denúncies 
presentades l’any 2021, el 85% 
van ser per atestats policials 
amb denúncia de la víctima, 
segona xifra més elevada de tot 
el període. 

La proporció de denúncies que 
s’interposen directament al 
jutjat amb un part de lesions 
(11,1%) augmenta i es manté 
com a segon valor més elevat 
del període. A partir de l’any 
2020 es produeix una reducció 
del nombre absolut i del pes de 
les denúncies d’atestats per 
intervenció directa policial, 
passant d’un 4,4% en 2019 (94) 
al 0,9% (19) en 2021.

Des del 2015 les denúncies 
realitzades per les víctimes 
amb atestat policial concentren 
al voltant del 80% de les 
denúncies presentades.
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Distribució de les denúncies segons procedència. Àmbits territorials i partits judicials del Vallès Occidental. 2021 

Àmbit territorial

Presentada 
directament 

per la víctima
al jutjat

Presentada 
directament 
per familiars

Atestats policials Part de lesions              
rebut 

directament    
al jutjat

Serveis 
assistència-
Tercers en 

general
Totalamb denúncia 

víctima
amb denúncia 

familiar
per intervenció 
directa policial

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Sabadell 0 0,0 0 0,0 614 85,3 0 0,0 0 0,0 80 11,1 26 3,6 720

Terrassa 16 2,2 0 0,0 572 80,0 7 1,0 3 0,4 115 16,1 2 0,3 715

Cerdanyola del Vallès 4 1,3 2 0,6 245 79,3 4 1,3 16 5,2 37 12,0 1 0,3 309

Rubí 0 0,0 0 0,0 347 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 347

Vallès Occidental 20 1,0 2 0,1 1.778 85,0 11 0,5 19 0,9 232 11,1 29 1,4 2.091

Província de Barcelona 272 1,8 39 0,3 10.204 68,3 171 1,1 2.817 18,9 1.369 9,2 72 0,5 14.944

Catalunya 440 2,0 39 0,2 15.709 71,9 233 1,1 3.274 15,0 1.998 9,1 164 0,8 21.857

Espanya 2.283 1,4 189 0,1 116.734 71,7 2.339 1,4 22.350 13,7 13.651 8,4 5.302 3,3 162.848
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Víctimes de violència contra les dones segons la nacionalitat. Àmbits territorials i partits judicials del 
Vallès Occidental. 2021

Àmbit territorial
Dones espanyoles víctimes Dones estrangeres víctimes

Total dones 
víctimes

Nombre % Nombre %

Sabadell 518 71,9 202 28,1 720

Terrassa 393 55,0 322 45,0 715

Cerdanyola del Vallès 210 68,0 99 32,0 309

Rubí 230 66,3 117 33,7 347

Vallès Occidental 1.351 64,6 740 35,4 2.091

Província de Barcelona 8.992 61,1 5.723 38,9 14.715

Catalunya 13.014 60,2 8.612 39,8 21.626

Espanya 106.554 66,9 52.798 33,1 159.352

Durant l’any 2021 hi ha hagut 
un total de 2.091 víctimes de 
violència contra les dones a la 
comarca, el mateix nombre de 
denúncies presentades. 

El 35,4% de les dones víctimes 
de violència masclista a la 
comarca són de nacionalitat 
estrangera. Aquesta proporció 
és inferior a la de tots els altres 
àmbits supramunicipals.

Per partits judicials, destaca el 
de Terrassa, amb un 45% de 
dones estrangeres. A distància, 
el segueixen el de Rubí (33,7%) i 
el de Cerdanyola del Vallès 
(32%) i el de Sabadell que se 
situa amb la proporció més 
baixa (28,1%).
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4. Delictes
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El delicte de violència de gènere se situa, al Codi Penal (CP), dins dels delictes contra la integritat 
personal i es configura com aquells fets de lesions, amenaces, coaccions contra la integritat moral o 
la intimitat castigats amb una pena més greu per tenir com a víctima una dona que té o ha tingut una 
relació afectiva amb l’agressor. Aquesta violència és la manifestació de la discriminació, la situació 
de desigualtat i les relacions de poder de la parella o exparella sobre les dones. 

La protecció contra el maltractament físic o psíquic en l'àmbit familiar es regula en els articles 148, 153 i 
173 del CP. El tipus penal previst en l'art. 153 condemna el detriment psicològic o una lesió, bé colpejar o 
maltractar sense causar lesió; i en el tipus penal de l'art.173, s'exigeix habitualitat de la violència psicològica 
o física i se situa sota la rúbrica de les tortures, creant un clima de violència i dominació. A l’art. 148.5 es 
recullen els casos de lesions i maltractaments més greus, aquells que necessiten curació o tractament.

També es troben recollits per la llei els delictes contra la llibertat, contra la llibertat i indemnitat 
sexual, contra la integritat moral, contra la intimitat i el dret a la pròpia imatge, contra l’honor i 
contra els drets i deures familiars. Per altra banda, els jutjats sobre les dones també recullen els 
delictes de trencament penes i de mesures. Els delictes corresponen a la prequalificació inicial, 
prèvia a l’acusació que es formuli i al pronunciament que faci la sentència.
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Evolució de la distribució dels delictes registrats segons tipologia. Partits judicials del Vallès Occidental. 2007-2021

Durant l’any 2021 s’han 
registrat un total de 2.324 
delictes. D’aquests, el 62,3% 
van ser per lesions lleus (article 
153 del CP). Suposa una 
reducció de més de 10 punts 
respecte a l’any anterior.

A continuació se situen els 
delictes de trencament de 
penes i mesures amb un 12,2% i 
els delictes contra la llibertat, 
integritat moral, intimitat i 
honor amb un 9,8%.

Aproximadament el 66% dels  
delictes registrats des del 2009 
són lesions lleus. Destaca el 
creixement del nombre de 
maltractaments habituals, dins 
de la rúbrica de tortures (article 
173 del CP), amb 6 punts més 
que l’any anterior i amb la xifra 
absoluta més elevada des de 
2013.
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Distribució dels delictes registrats segons tipologia. Àmbits territorials i partits judicials del Vallès Occidental. 2021

Àmbit territorial
Homicidi

Lesions lleus 
(Art. 153 del 

CP)

Lesions greus 
(Art. 148 i ss. 

del CP)

Maltractament 
habitual

(Art. 173 del 
CP)

Contra la 
llibertat, 

integritat 
moral i 

intimitat

Contra els 
drets i deutes 

familiars

Trencament   
de penes

Altres
Total

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Sabadell 2 0,3 347 46,7 22 3,0 99 13,3 160 21,5 6 0,8 94 12,7 13 1,7 743

Terrassa 1 0,1 600 83,4 0 0,0 20 2,8 35 4,9 3 0,4 60 8,3 0 0,0 719

Cerdanyola del Vallès 0 0,0 192 51,3 0 0,0 86 23,0 19 5,1 1 0,3 58 15,5 18 4,8 374

Rubí 0 0,0 309 63,3 0 0,0 0 0,0 14 2,9 0 0,0 72 14,8 93 19,1 488

Vallès Occidental 3 0,1 1.448 62,3 22 0,9 205 8,8 228 9,8 10 0,4 284 12,2 124 5,3 2.324

Província de Barcelona 19 0,1 8.180 41,0 1.682 8,4 3.833 19,2 2.616 13,1 131 0,7 2.648 13,3 840 4,2 19.949

Catalunya 26 0,1 12.171 43,7 2.198 7,9 4.875 17,5 3.348 12,0 198 0,7 3.862 13,9 1.194 4,3 27.872

Espanya 69 0,0 86.640 48,4 8.922 5,0 26.164 14,6
17.53

7
9,8 717 0,4 33.675 18,8 5.241 2,9 178.969
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5. Ordres de protecció
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L'Ordre de Protecció és una resolució judicial que, en els casos en què existeixen indicis fundats de comissió de 
delictes o faltes contra la vida, integritat física o moral o llibertat sexual, entre d’altres, i existeixi una situació 
objectiva de risc per la víctima, consagra “l'estatut de protecció integral” de les víctimes de violència masclista, 
mitjançant l'adopció per un mateix òrgan jurisdiccional de mesures cautelars penals i civils, activant altres 
mesures d'assistència social. 

La valoració del risc respon a cada cas concret però alguns dels elements valorats són les 
relacions mantingudes amb l’agressor, els antecedents penals de l’agressor, les circumstàncies 
familiars i laborals de la víctima i l'agressor o l’existència de denuncies prèvies. L’Ordre de 
Protecció també implica el dret de la víctima a ser informada permanentment sobre la situació 
processal de l'agressor i la seva situació penitenciària.

L’Ordre de Protecció la pot sol·licitar la víctima, qualsevol persona que tingui relació amb la víctima segons  
l’article 173 del C.P., el Ministeri Fiscal, el jutge d’ofici pot acordar-la i les entitats o organismes públics o 
privats que tinguin coneixement de l’existència d'algun dels delictes o faltes de violència masclista. Aquesta 
sol·licitud ha de ser remesa de forma immediata al jutge o jutgessa competent. Rebuda la sol·licitud de 
l’Ordre de Protecció, el jutjat de guàrdia convocarà una audiència urgent. 
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Evolució del nombre d’ordres de protecció segons estat. Vallès Occidental. 2007-2021 

L’any 2021 es van iniciar 409 
ordres de protecció (OP) a la 
comarca, de les quals es van 
denegar un 51,3% (210), 
proporció lleugerament superior 
a la registrada en 2020 (50,9%). 
Des de l’any 2011 les OP 
denegades superen les 
adoptades, amb l'excepció de 
l’any 2017.

Tot i que el nombre d’OP 
incoades s’ha incrementat un 
10,8% respecte al 2020, les 
xifres encara se situen per sota 
d’anys anteriors a la crisi 
sociosanitària.

Les OP incoades presenten una 
tendència descendent a partir de 
2010, mentre que el nombre de 
denúncies presentades va iniciar 
un període de creixement des de 
2016, tanmateix les OP incoades 
s’han continuat reduint. 
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Distribució del nombre d’ordres de protecció segons estat. Àmbits territorials i partits judicials del 
Vallès Occidental. 2021

Àmbit territorial Incoades

Resoltes

No admeses Adoptades Denegades

Nombre % Nombre % Nombre %

Sabadell 146 0 0,0 71 48,6 75 51,4

Terrassa 146 0 0,0 76 52,1 70 47,9

Cerdanyola del Vallès 70 0 0,0 22 31,4 48 68,6

Rubí 47 0 0,0 30 63,8 17 36,2

Vallès Occidental 409 0 0,0 199 48,7 210 51,3

Província de Barcelona 3.477 1 0,0 1.530 44,0 1.946 56,0

Catalunya 5.112 5 0,1 2.474 48,4 2.633 51,5

Espanya 37.270 133 0,4 26.254 70,4 10.883 29,2

Al Vallès Occidental la 
proporció d’ordres denegades 
(51,3%) és inferior que a la 
província (56%), similar a la del 
conjunt de Catalunya (51,3%), 
però se situa molt per sobre de 
la proporció del conjunt 
d’Espanya (29,2%). 

Els partits judicials de la 
comarca presenten diferències 
en la proporció d’ordres de 
protecció denegades. El partit 
de Cerdanyola del Vallès és el 
que se situa amb una proporció 
més elevada (68,6%) i el 
segueix el de Terrassa (51,4%). 
Mentre que els partits de 
Sabadell (47,9%) i de Rubí 
(36,2%) són els únics àmbits 
que tenen un nombre més 
elevat d’OP adoptades que 
denegades. 
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Evolució de les ordres de protecció incoades (Base 2007=100). Vallès Occidental, província de 
Barcelona, Catalunya i Espanya. 2007-2021

La comarca ha reduït en més 45 
punts les OP iniciades respecte 
a l’any 2007. És l’àmbit 
supramunicipal amb la reducció 
més accentuada. 

Les OP incoades presenten 
valors per sota dels registrats 
l’any 2007 a tots els àmbits 
territorials. Durant el 2021 s’ha 
produït un increment general, 
la comarca ha augmentat al 
voltant d’un 11%, superior a la 
resta d’àmbits territorials. 

La província de Barcelona, 
Catalunya i Espanya tenen un 
comportament similar fins al 
2016. A partir d’aquest any, 
Espanya inicia un augment 
significatiu de les OP incoades, 
superant la xifra de 2007, tot i a 
partir de 2020 se situa per sota 
d’aquest valor.  

0

20

40

60

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vallès Occidental Província de Barcelona Catalunya Espanya



VIOLÈNCIA CONTRA 
LES DONES

2021

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vallès Occidental Província de Barcelona Catalunya Espanya

Ordres de protecció

Dades anuals de Violència contra les dones | 2021 | Observatori del Vallès Occidental34

Evolució de les ordres de protecció denegades (Base 2007=100). Vallès Occidental, província de 
Barcelona, Catalunya i Espanya. 2007-2021

La comarca és l’únic territori 
que se situa per sota de la xifra 
d’OP denegades de l’any 2007. 
Tot i tenir un comportament 
discontinu durant el període, se 
situa 20 punts per sota de la 
xifra de denegacions de 2007. 

El conjunt de Catalunya i de 
l’Estat i la província de 
Barcelona han tingut una 
dinàmica similar, van disminuir 
progressivament a partir del 
2015 fins a situar-se entre els 
15 i els 30 punts per sobre de 
l’inici del període. 

Respecte de l’any anterior, tots 
els territoris han augmentat les 
OP denegades, amb un 
increment del 8,3% a la 
comarca, per sobre de la 
província (6,5%) i del conjunt 
d’Espanya (5,9%), però inferior 
al de Catalunya (12,9%).
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Evolució de la ràtio del nombre d’ordres de protecció incoades pel 
nombre de denúncies presentades. Partits judicials del Vallès 
Occidental. 2007-2021

Evolució de la ràtio del nombre d’ordres de protecció incoades pel 
nombre de denúncies presentades. Vallès Occidental, província de 
Barcelona, Catalunya i Espanya. 2007-2021

L’any 2021 el partit de Cerdanyola del Vallès presenta la ràtio més 
elevada d’ordres de protecció incoades per denúncies presentades a 
la comarca, seguida del de Terrassa (20), del de Sabadell (20) i, a 
distància, se situa el de Rubí (14). El partit de Terrassa és l’únic que 
presenta una lleugera reducció anual de la ràtio, mentre que el de 
Sabadell s’ha mantingut estable. En canvi, el de Cerdanyola del Vallès 
i el de Rubí l’han augmentat per sobre dels quatre punts. Des de 2007 
la ràtio s’ha reduït en tots els territoris de manera notable. 

L’any 2021 la comarca se situa en 20 ordres de protecció iniciades per 
cada 100 denúncies presentades, xifra 3 punts per sota de la resta 
d’àmbits supramunicipals. En aquest període la ràtio ha disminuït en 
tots els territoris i, de manera més intensa, a la comarca. Tot i que, 
respecte d’un any abans, la xifra ha augmentat al Vallès Occidental en 
1 punt, mentre que a la resta de territoris supramunicipals s’ha reduït 
lleugerament. 

Dades anuals de Violència contra les dones | 2021 | Observatori del Vallès Occidental
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Distribució de les ordres i mesures de protecció sol·licitades segons nacionalitat de la víctima i del denunciat. 
Àmbits territorials i partits judicials del Vallès Occidental. 2021

Àmbit territorial

Víctima:                                            
dona espanyola

Víctima:                                                  
dona estrangera

Total víctimes           
amb ordre de 

protecció 
incoada

Denunciat:                          
home-espanyol

Denunciat:                             
home-estranger

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Sabadell 101 69,2 0 0,0 146 104 71,2 42 28,8

Terrassa 93 63,7 3 2,1 146 90 61,6 56 38,4

Cerdanyola del Vallès 50 71,4 0 0,0 70 52 74,3 18 25,7

Rubí 33 70,2 0 0,0 47 29 61,7 18 38,3

Vallès Occidental 277 67,7 3 0,7 409 275 67,2 134 32,8

Província de Barcelona 2.045 58,8 34 1,0 3.477 1.934 55,6 1.543 44,4

Catalunya 2.975 58,2 49 1,0 5.112 2.841 55,6 2.271 44,4

Espanya 24.693 66,3 349 0,9 37.270 24.939 66,9 12.330 33,1
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Evolució de la distribució de les ordres de protecció incoades segons el tipus de relació entre víctima i 
denunciat. Vallès Occidental. 2007-2021

L’any 2021 gairebé 6 de cada 10 
ordres de protecció incoades 
van ser sol·licitades per dones 
que no es trobaven en una 
relació de parella, haguessin 
estat casades prèviament o no. 
Aquesta situació contrasta amb 
l’any 2020 quan la majoria 
dones que van iniciar una ordre 
de protecció es trobaven en 
una relació de parella.

Durant tot el període, excepte 
en l’any 2021 i el 2017, més de 
la meitat de les víctimes tenien 
una relació afectiva amb 
l’agressor en el moment de la 
sol·licitud de l’ordre de 
protecció.

Des de 2017 al voltant del 65% 
de les ordres incoades van ser 
sol·licitades per dones que no 
havien contret matrimoni amb 
l’agressor. 
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6. Mesures judicials de protecció
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La dona víctima de violència de gènere té dret a l’adopció de les mesures de protecció que es puguin derivar de la 
sol·licitud d’ordre de protecció prevista en l’article 544 ter de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECR). Són 
aquelles que s’adopten en processos civils i penals relacionats amb la violència masclista. Les principals mesures 
de protecció són en l’àmbit penal i civil i altres mesures relacionades amb la protecció de dades i les limitacions de 
publicitat. 

Mesures penals: mesures privatives de llibertat; presentacions personals davant el 
jutjat; ordre d’allunyament; prohibició de comunicació; prohibició de tornar al lloc del 
delicte o residència de la víctima; prohibició de la tinença d’armes i altres objectes 
perillosos i la seva retirada.

Mesures civils: atribució de l’ús de l’habitatge familiar; determinació del règim de custòdia i de comunicació 
entre els fills i els progenitors; prestació d’aliments; qualsevol altra disposició que es consideri oportuna a fi 
d’apartar el menor d’un perill o d’evitar-li perjudicis. Aquestes mesures només les pot sol·licitar la víctima o 
el seu representat legal, i el ministeri fiscal quan hi hagi fills menors o incapaços.
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Evolució de la distribució de les mesures de protecció judicial segons tipus de mesures. Vallès 
Occidental. 2007-2021

Durant l’any 2021 es van 
adoptar un total de 597 
mesures de protecció, de les 
quals el 67% (400) van ser 
penals i el 33% (197) civils. 

Respecte a l’any anterior han 
augmentat el pes relatiu de les 
mesures adoptades de 
naturalesa penal, situant-se 
gairebé quatre punts i mig per 
sobre de la xifra de 2020 
(62,6%).

La major part de les mesures de 
protecció judicials durant 
aquest període han sigut 
penals. L’any on es van registrar 
més mesures civils va ser el 
2020. 

Des de 2009 -any amb el 
nombre més elevat- les 
mesures adoptades s’han reduït 
en més d’un 60%.
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Evolució de la distribució de les mesures de protecció judicial segons tipus de mesures més 
adoptades. Vallès Occidental. 2007-2021

Del total de les 597 mesures de 
protecció judicial adoptades 
durant el 2021, la major part 
són de tipus penal, entre les 
quals destaquen les 
d’allunyament (33%; 197) i les 
de prohibició de comunicació 
(32,8%; 196).

Entre les mesures de tipus civil, 
que representen el 33%, 
destaquen les de prestació 
d’aliments (9%; 54) i les 
d’atribució de l’habitatge (5,4%; 
32).

La major part de les mesures de 
protecció judicials durant 
aquest període han sigut 
penals. Des de 2007, 
aproximadament el 60% de les 
mesures més adoptades han 
estat d’allunyament i de 
prohibició de la comunicació. 
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Distribució de les mesures de protecció penal adoptades segons tipus de mesura. Naturalesa penal. Àmbits territorials i partits 
judicials del Vallès Occidental. 2021

Àmbit territorial

Privativa de 
llibertat

Allunyament
Prohibició de 
comunicació

Prohibició tornar           
lloc  del delicte

Altres mesures
penals

Total 
naturalesa 

penal
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Sabadell 2 1,4 71 49,0 71 49,0 0 0,0 1 0,7 145

Terrassa 0 0,0 74 49,0 73 48,3 2 1,3 2 1,3 151

Cerdanyola del Vallès 0 0,0 22 50,0 22 50,0 0 0,0 0 0,0 44

Rubí 0 0,0 30 50,0 30 50,0 0 0,0 0 0,0 60

Vallès Occidental 2 0,5 197 49,3 196 49,0 2 0,5 3 0,8 400

Província de Barcelona 34 1,1 1.426 45,1 1.395 44,1 23 0,7 284 9,0 3.162

Catalunya 59 1,2 2.306 45,2 2.287 44,8 52 1,0 397 7,8 5.101

Espanya 1.248 2,1 23.834 39,7 22.414 37,3 2.006 3,3 10.538 17,6 60.040
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Distribució de les mesures de protecció civil adoptades segons tipus de mesura. Naturalesa civil. Àmbits territorials i partits 
judicials del Vallès Occidental. 2021

Àmbit territorial

Atribució de      
l'habitatge

Suspensió règim      
visites

Suspensió guarda i 
custòdia

Prestació aliments
Altres mesures 

civils
Total 

naturalesa 
civil

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Sabadell 11 13,8 1 1,3 0 0,0 24 30,0 44 55,0 80

Terrassa 16 16,3 1 1,0 1 1,0 22 22,4 58 0,6 98

Cerdanyola del Vallès 4 33,3 2 16,7 0 0,0 5 41,7 1 0,1 12

Rubí 1 14,3 1 14,3 2 28,6 3 42,9 0 0,0 7

Vallès Occidental 32 16,2 5 2,5 3 1,5 54 27,4 103 0,5 197

Província de Barcelona 241 21,1 145 12,7 160 14,0 373 32,7 221 0,2 1.140

Catalunya 425 23,5 202 11,2 231 12,8 591 32,7 356 0,2 1.805

Espanya 4.711 27,8 2.008 11,8 1.470 8,7 5.539 32,6 3.245 0,2 16.973
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7. Dispensa de l’obligació a declarar
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El dret a la dispensa de l’obligació a declarar fa referència als casos de la no obligació de declarar com a 
testimoni,  establert en l’art. 416 de la Llei d’Enjudiciament Criminal. Es poden dispensar els parents del 
processat en línies directa ascendent i descendent, el cònjuge o la persona unida per una relació de fet 
anàloga a la matrimonial, els germans/anes consanguinis o uterins i els col·laterals consanguinis fins al 
segon grau civil, així com els parents a qui es refereix el número 3 de l’article 261.

Durant la fase prejudicial, el jutge/essa instructor/a ha d’advertir a la persona que testifiqui, segons el 
número 3 de l’article 261, que no té obligació de declarar en contra del processat. Si la víctima s’acull a la 
dispensa de l’obligació a declarar en qualsevol fase del procés judicial, renuncien a donar continuïtat al 
procés judicial iniciat amb la interposició de la denúncia però no s’interromp en deure d’investigar per part 
de l’administració judicial. La pràctica judicial mostra que un nombre elevat de dones s’acullen a la dispensa 
de declarar contra els seus marits o companys a la fase d’instrucció, fet que pot donar lloc a l’arxivament del 
procediment, o en judici oral, amb el resultat, en ocasions, d’una sentència absolutòria. 

Per aquest motiu, el Tribunal Suprem (Sala 2ª) va dictar la sentència 389/2020 a data de 10 de juliol de 2020 
que modifica el dret a la dispensa a declarar, acordant que si la víctima ha denunciat primer i posteriorment s’ha 
personal com a acusació particular, ha renunciat al seu dret de dispensa a declarar, és a dir, té l’obligació a 
declarar en contra de l’agressor. Segons la sentència, la dispensa a l’obligació de col·laborar amb la justícia, no té 
fonament si es concedeix a una testimoni que és a la vegada denunciant i víctima, precisament és mitjançant la 
seva atribució delictiva que s’ha activat el procediment judicial. 
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Evolució de la ràtio de dones que s’acullen a la dispensa de l’obligació a declarar per nombre de 
denúncies presentades. Vallès Occidental, província de Barcelona, Catalunya i Espanya. 2007-2021 

L’any 2021 a la comarca es 
registren 12 dones que 
s’acullen al dret de la dispensa 
de l’obligació a declarar per 
cada 100 denúncies 
presentades. 

Aquesta xifra és lleugerament 
inferior a la de la província de 
Barcelona (13), similar a la del 
conjunt de Catalunya (12), però 
superior a la de l’Estat (10).

Tots els territoris, excepte el 
conjunt espanyol, han 
incrementat la ràtio respecte 
d’un any abans, sent la comarca 
i la província de Barcelona els 
que presenten l’augment més 
intens, de més de 2 punts 
percentuals. Des de 2007 els 
territoris supramunicipals 
catalans han augmentat la ràtio, 
mentre que la del conjunt 
espanyol ha disminuït. 
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Evolució de la ràtio de dones que s’acullen a la dispensa de l’obligació a declarar per nombre de 
denúncies presentades. Partits judicials del Vallès Occidental. 2007-2021

El 2021 els partits judicials de 
Cerdanyola del Vallès (21) i el 
de  Sabadell (20) són els que 
presenten una ràtio més 
elevada de dones que s’acullen a 
la dispensa de l’obligació a 
declarar per cada 100 
denúncies presentades. El de 
Terrassa (5) i el de Rubí (2) 
presenten una xifra molt 
inferior. 

Respecte a l’any anterior, la 
ràtio ha augmentat en tots els 
partits judicials, a excepció del 
de Rubí.

Destaca la disminució des de 
2008 de la ràtio del de Terrassa 
en el darrers anys, com també 
l'augment de la de Cerdanyola 
del Vallès i el del de Sabadell. 
Mentre que la ràtio del partit de 
Rubí ha estat molt inferior a 10 
durant tot el període. 0%
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Distribució dones que s’acullen a la dispensa de l’obligació a declarar segons nacionalitat. Àmbits 
territorials i partits judicials del Vallès Occidental. 2021

Àmbit territorial

Dones espanyoles que s’acullen a la 
dispensa de l’obligació a declarar 

Dones estrangeres que s’acullen a la 
dispensa de l’obligació a declarar 

Total

Nombre % Nombre %

Sabadell 71 49,3 73 50,7 144

Terrassa 26 66,7 13 33,3 39

Cerdanyola del Vallès 39 60,9 25 39,1 64

Rubí 5 83,3 1 16,7 6

Vallès Occidental 141 55,7 112 44,3 253

Província de Barcelona 1.002 52,3 914 47,7 1.916

Catalunya 1.418 53,8 1.216 46,2 2.634

Espanya 9.331 59,4 6.389 40,6 15.720

Del total de les 194 dones a la 
comarca que es van acollir a la 
dispensa de l’obligació a 
declarar, el 44,3% van ser de 
nacionalitat estrangera. Aquest 
percentatge és inferior a la 
província de Barcelona (47,7%) 
i al conjunt de Catalunya 
(46,2%), però és inferior a la 
proporció de l’Estat (40,6%)

El partit judicial de Sabadell és 
el que presenta un nombre més 
elevat de dones que s’acullen al 
dret de no declarar (144), molt 
per sobre de la resta de partits. 
D’aquestes, el 50,7% van ser de 
nacionalitat estrangera, xifra 
molt superior a la resta de 
partits, ja que el de Cerdanyola 
del Vallès en el 39,1% i el de 
Terrassa se situa en el 35%, 
però especialment per sobre 
del de Rubí (16,7%). 
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8. Resolucions dels procediments judicials
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El sobreseïment es produeix en els casos en què acaba anticipadament el procés sense 
analitzar-se les qüestions de fons d'aquest. El més freqüent és el sobreseïment provisional, és 
a dir, els indicis no són suficients per continuar amb el procés i responsabilitzar a una persona 
del delicte, tot i que no es descarta que l’hagi comés. També es pot determina el sobreseïment 
lliure, és la resolució quan no existeixen indicis racionals de que han ocorregut els fets. 

L’elevació a l’òrgan competent és quan es declara falta de competència en funció del tipus de delicte i es 
trasllada a l’òrgan corresponent. Les dades del CGPJ aporten la prequalificació inicial dels delictes però, 
quan els delictes són greus, el procés penal es dur a terme en un altre tipus de jutjat. Amb els delictes 
menys greus, és a dir, quan les penes privatives de llibertat són iguals o inferiors a 5 anys o d’altres penes 
de diferent naturalesa que la durada no excedeixi els 10 anys l’enjudiciament correspon al Jutjat Penal 
especialitzat; i les penes privatives de llibertat per delictes greus superior a 5 anys o d’altra naturalesa que 
excedeixin els 10 anys correspon a una secció especialitzada de la Audiència Provincial. 

A les dades del CGPJ es contemplen tres formes principals de resolució dels procediments judicials: elevació a 
l’òrgan competent, la sentència i el sobreseïment. La sentència és la resolució judicial que decideix definitivament 
sobre un procés (penal o civil) i posa fi al procediment judicial. Poden ser absolutòries o condemnatòries.
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Evolució de la distribució de les resolucions segons formes de terminació de l’assumpte judicial. 
Vallès Occidental. 2009-2021

El sobreseïment provisional va ser 
la forma de terminació dels 
assumptes judicials més adoptada 
durant el 2021, amb el 47,5%. La 
segueixen el 35,7% per elevació a 
l’òrgan competent, procediment 
pel qual es traspassa la resolució 
dels delictes més greus al Jutjat 
Penal o a l’Audiència Provincial.

El pes de les sentències 
condemnatòries ha sigut del 
10,3%. És el primer cop que cau 
aquesta proporció des de 2017, 
quan es va iniciar una tendència 
de creixement, especialment 
durant el 2020.

Des de 2007 la majoria de les 
resolucions terminen en 
sobreseïment provisional. 
Respecte a l’any anterior, aquesta 
categoria i l'elevació a l'òrgan 
competent són les úniques que 
han incrementat la proporció. 
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Distribució de les resolucions segons formes de terminació. Àmbits territorials i partits judicials del 
Vallès Occidental. 2021

Àmbit territorial

Per sentència Per sobreseïment Elevació a 
l’òrgan 

competent
Altres

Absolutòria Condemnatòria Lliure Provisional

Sabadell 2,4% 7,2% 0,3% 45,3% 40,1% 4,7%

Terrassa 0,7% 11,4% 4,1% 50,7% 32,7% 0,5%

Cerdanyola del Vallès 2,0% 8,7% 0,0% 47,5% 41,7% 0,0%

Rubí 1,5% 13,8% 0,0% 46,5% 28,4% 9,8%

Vallès Occidental 1,7% 10,3% 1,1% 47,5% 35,7% 3,8%

Província de Barcelona 1,3% 5,3% 2,7% 39,7% 35,3% 15,7%

Catalunya 1,2% 7,8% 2,1% 40,4% 33,4% 15,0%

Espanya 1,7% 13,8% 2,5% 39,6% 22,7% 19,7%

El sobreseïment és la forma de 
terminació més freqüent als 
territoris supramunicipals i als 
partits judicials de la comarca, 
seguit de l’elevació en l’òrgan 
competent -delictes més greus-. 
Tot i que en el cas de la comarca 
el pes dels sobreseïments 
provisionals és més elevat que 
a la resta d'àmbits territorials 
supramunicipals.

A la comarca destaca el partit 
judicial de Rubí amb una 
proporció de sentències 
condemnatòries del 13,8% i 
amb un 55,9% de 
sobreseïments provisionals, 
ambdues xifres superiors a la 
resta dels àmbits territorials. 
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Evolució del nombre sentències per tipus de resolució de la sentència. Vallès Occidental. 2008-2021

L’any 2021 va haver-hi un total 
de 229 resolucions judicials que 
van acabar en sentència. 
D’aquestes, el 85,6% van ser 
condemnatòries (196), és la 
proporció més elevada des de 
2010.

Durant els darrers tretze anys, 
la major part de les sentències 
s’han resolt en la condemna del 
denunciat -només als anys 
2013 i 2014 el nombre de 
sentències absolutòries és 
superior a les condemnatòries-.

S’ha de destacar la reducció 
notable de les sentències que 
terminen en absolució, ja que 
abans del 2017 concentraven 
aproximadament el 40% de les 
terminacions de les sentències i 
en 2021 van representar el 
14,4%.

152
174

275

127
101 110 115 124 129

155 155 167 171
196

67

70

95

71

76

119

145

90
58

29 24
26 26

33

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Condemnatòries Absolutòries

219

244

370

198

177

229

260

214

187 184 179
193 197

229



VIOLÈNCIA CONTRA 
LES DONES

2021

Resolució dels procediments judicials

Dades anuals de Violència contra les dones | 2021 | Observatori del Vallès Occidental54

Evolució del pes de les sentències condemnatòries sobre el total de resolucions del procediment 
judicial. Vallès Occidental, província de Barcelona, Catalunya i Espanya. 2009-2021

L’any 2021 el 10,3% dels 
assumptes judicials als partits 
judicials de la comarca van 
acabar en sentència 
condemnatòria. Es produeix 
una lleugera reducció després 
de quatre anys consecutius de 
creixement

El pes relatiu de les condemnes 
a la comarca és superior que el 
de la província (5,3%) i el del 
conjunt de Catalunya (7,8%). 
L’Estat té una proporció molt 
més elevada que la resta 
d’unitats supramunicipals 
(13,8%). Tots els àmbits 
territorials, excepte la comarca, 
han registrat una increment 
respecte a l’any anterior. No 
obstant això, el Vallès 
Occidental és l’únic territori 
supramunicipal amb una 
proporció més elevada de 
condemnes que l’any 2009. 
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9. Serveis d’informació i atenció a les dones
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La xarxa de SIAD, funciona coordinadament arreu del territori català, i està formada per 102 SIAD de titularitat 
municipal o comarcal i cinc punts ICDObert, que garanteixen l’accés de totes les dones a la informació, l’orientació 
i l’assessorament en totes aquelles qüestions que puguin ser del seu interès: l’àmbit laboral, social, personal, 
familiar, recursos públics i altres, fent especial atenció a la detecció de la violència masclista i al sistema de 
derivació als Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE). 

Les dades dels SIAD que proporciona el ICD estan recollides mitjançant l’aplicatiu 
HIPATIA i comptabilitzen les dones usuàries en situació d’algun tipus de violència 
masclista, a més de les principals característiques de l’atenció a les dones, el perfil de les 
usuàries i la distribució territorial dels serveis. Aquestes dades es poden descarregar del 
portal de Dades Obertes i s’actualitzen semestralment.  

El servei d'atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista és gratuït i confidencial i 
funciona tots els dies de l'any, les 24 hores del dia. S'hi pot accedir per telèfon i correu electrònic, i atén les 
demandes relacionades amb qualsevol forma de violència contra les dones com peticions d'informació de 
dones que viuen situacions de violència. També actua en els casos d'activació del Servei d’intervenció en 
crisis greus, procedent de qualsevol Ajuntament i Consell Comarcal, amb consentiment previ de la dona. 

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Societat-benestar/Atencions-dels-Serveis-i-oficines-d-informaci-i-at/imk8-b6zj
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Evolució del nombre i la proporció de dones ateses als SIAD en situació de violències masclistes 
(VM). Vallès Occidental. 2016 – 1r semestre 2021

Al Vallès Occidental hi ha 13 
oficines del Serveis d’Informació 
i Atenció a les Dones (SIAD), 
presents en els municipis de 
més de 20.000 habitants i a les 
capitals comarcals. 

Durant el primer semestre de 
l’any 2021, als SIAD de la 
comarca, van rebre atenció 981 
dones en situació de violències 
masclistes, xifra un 14,5% 
(+124) superior a la registrada 
durant l’any 2020 sencer (857).

El 48,3% de les dones ateses als 
SIAD de la comarca (2.032) 
entre gener i juny de 2021 va 
ser per motius de VM, inferior a 
la proporció del conjunt de 
Catalunya (58,1%). El Vallès 
Occidental ha augmentat en 
més de 17 punts el pes relatiu 
de les dones ateses per VM, per 
sota de l’increment català. 

Dones ateses en
situació de VM

Dones ateses 
per VM (%)

1r semestre
2021*

Vallès Occidental 981 48,3%

Catalunya 9.064 58,1%

2020
Vallès Occidental 857 30,9

Catalunya 6.225 28,3

2019
Vallès Occidental 741 26,7

Catalunya 5.924 24,4

2018
Vallès Occidental 1.590 39,8

Catalunya 10.247 38,3

2017
Vallès Occidental 1.312 35,8

Catalunya 9.068 34,9

2016
Vallès Occidental 1.557 42,9

Catalunya 8.827 33,6

Nota: segons informa l’Institut Català de les Dones, a partir de 2019 el sistema de recollida de les dades ha estat diferent, per tant les dades no són 
comparables i es trenca la sèrie.

* Les dades de l’any 2021 només estan disponibles fins al mes de juny.
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Principals dades de les atencions als SIAD en situació de violències masclistes. Vallès Occidental. 
1r semestre de 2021

De les 8.920 atencions en els 
SIAD de la comarca el 25,9% van 
ser a dones en situació de 
violències masclistes (2.313 
atencions). Aquesta proporció se 
situa lleugerament per sota de la 
del conjunt de Catalunya (27,9%). 
A la comarca es realitzen al 
voltant de les 13 atencions al dia 
a dones en situació de VM. 

El 35,4% van ser atencions de 
dones que van anar-hi per 
iniciativa pròpia, el 15,1% van ser 
derivades dels Serveis Socials i el 
12,5% des de les forces de 
seguretat.

El 20,1% de les consultes van 
estar relacionades amb violència 
psicològica i física a la vegada i el 
44,7% únicament amb la 
psicològica, mentre que el 18,3% 
va ser per situacions de violència 
múltiple. 

Canal d’entrada Total %

Iniciativa pròpia 818 35,4%

Serveis Socials 349 15,1%

Serveis judicials 61 2,6%

Serveis sanitaris 255 11,0%

Forces de seguretat 288 12,5%

Altres 284 12,3%

No hi consta 258 11,2%

Tipus de consulta en 
l’àrea de violència

Total %

Violència psicològica i 
física

464 20,1%

Violència psicològica 1033 44,7%

Violència sexual 121 5,2%

Violència econòmica 22 1,0%

Situació de violència 
múltiple

424 18,3%

No hi consta 164 7,1%

En blanc 85 3,7%

Atencions SIAD Total atencions
Atencions en 

situació de VM
% atencions en 
situació de VM

Mitjana diària 
d’atencions en

situacions de VM

Vallès Occidental 8.920 2.313 25,9 12,8

Catalunya 63.079 17.623 27,9 97,4
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Principals dades de les atencions als SIAD en situació de violències masclistes. Vallès Occidental. 1r semestre de 2021

Estat civil Total %

Casada 655 28,3%

Parella de fet 141 6,1%

Divorciada 359 15,5%

Separada de fet 211 9,1%

Soltera 543 23,5%

Vídua 20 0,9%

No hi consta 384 16,6%

Situació familiar Total % 

Unipersonal 189 8,2%

Monoparental 605 26,2%

Parella amb descendència 476 20,6%

Parella sense descendència 150 6,5%

Família extensa 306 13,2%

Persones sense parentiu 48 2,1%

Altres 281 12,1%

No hi consta 258 11,2%

Gairebé la meitat de les 
atencions per VM als SIAD de la 
comarca tenien entre 30 a 45 
anys (47%) i el 28,3% entre 46 a 
65 anys.

En relació amb el nivell de 
formació, la major part tenien 
assolits estudis secundaris 
(27,5%) i, en menor proporció, 
estudis primaris (24,1%). 

El 28,3% de les atencions per 
VM als SIAD van ser de dones 
que estaven en una relació 
matrimonial, el 23,5% solteres i 
el 15,5% divorciades.

Més del 40% de les atencions 
van ser a dones que estaven al 
càrrec de fills o filles: el 20,6% 
en parella i el 26,2% com a 
unitat familiar monoparental. 
També destaca el 13,2% de 
dones que convivien amb la 
família extensa.  

Nivell de formació Total % 

Sense estudis 51 2,2%

Estudis primaris 558 24,1%

Estudis secundaris 635 27,5%

Estudis superiors 375 16,2%

No hi consta 694 30,0%

Edat Total % 

Fins a 12 anys 28 1,2%

De 13 a 18 anys 89 3,8%

De 19 a 29 anys 344 14,9%

De 30 a 45 anys 1.088 47,0%

De 46 a 65 anys 654 28,3%

65 anys i més 107 4,6%

No hi consta 3 0,1%
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900 900 120

Evolució del nombre de trucades rebudes a la línia d’atenció contra la violència masclista 900 900 120. 
Vallès Occidental. 2013-2021

L’any 2021 la línia 900 900 120 
va rebre 1.172 trucades de 
persones residents a la 
comarca, un 7,6% menys que 
l’any anterior. 

Tot i la reducció anual, el 
nombre d’atencions es manté 
notablement per sobre de les 
xifres prèvies a 2020. Durant 
aquest any s’observa una xifra 
significativament superior, 
després d’un augment anual del 
47,7%, a causa de l’esclat de la 
pandèmia i de les mesures de 
confinament i restriccions de 
mobilitat.

El 8,2% de les trucades en 
l’àmbit català són de persones 
residents a la comarca. 
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Evolució trimestral del nombre de denúncies presentades i del nombre de trucades a la línia d’atenció 
contra la violència masclista 900 900 120. Vallès Occidental. 2013-2021

Les trucades a la línies d’atenció 
contra la violència van 
augmentar de manera notable a 
partir de l’esclat de la pandèmia 
de la COVID-19 i durant les 
posteriors onades. Tanmateix, 
durant el període de 
confinament domiciliari i amb 
l’aplicació de les restriccions de 
mobilitat, s’apunta a una menor  
utilització dels serveis i de 
presentació de denúncies.

Al Vallès Occidental les 
denúncies es van reduir 
intensament durant el 
confinament més estricte, però 
a partir del tercer trimestre de 
2020 es registren xifres similars 
als anys previs a la COVID-19. 
En canvi, el nombre de trucades 
s’ha mantingut molt per sobre, 
especialment durant el segon i 
el tercer trimestre. 
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900 900 120

Principals dades de les trucades rebudes a la línia d’atenció contra la violència masclista 900 900 120. 
Vallès Occidental. 2021 

Total Mitjana mensual

2021 2021 2020 2019

Vallès 
Occidental

1.172 97,7 105,8 71,6

Catalunya 14.228 1.185,7 1.209,5 892,2

Formes de violències 
masclistes*

Total %

Psicològica 966 82,4

Física 362 30,9

Econòmica 80 6,8

Sexual i abusos sexuals 44 3,8

Persona que truca Total %

La pròpia usuària 927 79,1

Familiar o persona propera 231 19,7

Professional 14 1,2

La mitjana mensual de trucades a 
la línia d’atenció contra la 
violència masclista l’any 2021 va 
ser de 97,7, mentre que l’any 
anterior es va situar en 105,8.

La major part, gairebé 8 de cada 
10 trucades, van ser realitzades 
per la mateixa usuària.  

Més del 82% de les trucades 
estaven relacionades amb 
violència psicològica i un 30,9% 
amb violència física. Una 
proporció menor va ser per la 
econòmica (6,8%) o sexual (3,8%). 
Les trucades poden estar 
relacionades amb més d’una 
forma de violència. 

El perfil d'usuàries que truca en 
aquesta línia d’ajuda és el de 
dones d’entre 31 i 40 anys, amb 
una relació de parella finalitzada i 
amb activitat laboral remunerada. 

Derivacions Total %

Serveis d'atenció a les 
dones

315 26,9%

Serveis Seguretat i 
Policials

137 11,7%

Serveis Socials 51 4,4%

Altres tipus de serveis 88 7,5%

No es deriva 581 49,6%

*Les formes de violència es poden donar de manera simultània.
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900 900 120

Principals dades de les trucades rebudes a la línia d’atenció contra la violència masclista 900 900 120. Vallès Occidental. 2021 

Edat Total % 

Menors de 18 anys 22 1,9

Entre 18 i 30 anys 193 16,5

Entre 31 i 40 anys 407 34,7

Entre 41 i 50 anys 322 27,5

Entre 51 i 60 anys 134 11,4

Més de 60 anys 74 6,3

No hi consta 20 1,7

Estat civil Total % 

Casada 306 26,1

Parella de fet 196 16,7

Soltera 249 21,2

Separada 265 22,6

Divorciada 49 4,2

Vídua 14 1,2

No hi consta 93 7,9%

Situació laboral Total % 

Treballa 464 39,6

A l'atur 87 7,4

Treball domèstic       
no remunerat

73 6,2

Estudiant 119 10,2

Pensionista 47 4,0

No hi consta 382 32,6

Relació amb l’agressor Total % 

Parella 719 56,7%

Exparella 313 24,7%

Fill/fills 15 1,2%

Germà 11 0,9%

Pare 6 0,5%

Altres familiars 8 0,6%

No hi consta 197 15,5%

Situació familiar Total % 

Unipersonal 175 14,9%

Monoparental 359 30,6%

En parella amb descendència 225 19,2%

En parella sense descendència 141 12,0%

Conviu amb persones 
progenitores

118 10,1%

No hi consta 154 13,1%

Nivell de formació Total % 

Sense estudis 8 0,7

Estudis primaris 192 16,4

Estudis secundaris 411 35,1

Estudis superiors 119 10,2

No hi consta 442 37,7
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Glossari

Acusació particular

L'acusació particular és la posició processal per la qual una 
víctima o damnificat acusa penalment a qui hagi comès el fet 
delictiu. Aquest acte és independent de l'acusació del Ministeri 
Fiscal i es vincula a fets públics o semipúblics. La persona ofesa 
pel delicte, acompanyada del seu advocat, presenta l'acusació 
amb la finalitat de perseguir el fet i obtenir les sancions que 
corresponguin.

Article 148 del Codi Penal

Les lesions que per qualsevol mitjà o procediment, causés a un 
altre una lesió que menyscabi la seva integritat corporal o la seva 
salut física o mental, podran ser castigades amb la pena de presó 
de dues a cinc anys, atès el resultat causat o risc produït: 1r Si en 
l'agressió s'haguessin utilitzat armes, instruments, objectes, 
mitjans, mètodes o formes concretament perilloses per a la vida 
o salut, física o psíquica, del lesionat. 2n Si hagués mediat 
acarnissament o traïdoria. 3r Si la víctima anés menor de dotze 
anys o persona amb discapacitat necessitada d'especial 
protecció. 4t Si la víctima anés o hagués estat esposa, o dona que 
estigués o hagués estat lligada a l'autor per una anàloga relació 
d'afectivitat, fins i tot sense convivència. 5è Si la víctima fos una 
persona especialment vulnerable que convisqui amb l'autor.

Article 153 del Codi Penal

El que per qualsevol mitjà o procediment causés a un altre 
menyscapte psíquic o una lesió no definits com a delicte en 
aquest Codi, o colpegés o maltractés d'obra a un altre sense 
causar-li lesió, quan l'ofesa sigui o hagi estat esposa, o dona que 
estigui o hagi estat lligada a ell per una anàloga relació 
d'afectivitat fins i tot sense convivència, o persona especialment 
vulnerable que convisqui amb l'autor, serà castigat amb la pena 
de presó de sis mesos a un any o de treballs en beneficis de la 
comunitat de trenta-un a vuitanta dies i, en tot cas, privació del 
dret a la tinença i port d'armes d'un any i un dia a tres anys, així 

com, quan el Jutge o Tribunal ho estimi adequat a l'interès del 
menor o incapaç, inhabilitació per a l'exercici de la pàtria 
potestat, tutela, guarda o acolliment fins a cinc anys.

Article 173 del Codi Penal

De les tortures i altres delictes contra la integritat moral. El que 
infligís a una altra persona un tracte degradant, menyscabant 
greument la seva integritat moral, serà castigat amb la pena de 
presó de sis mesos a dos anys. Amb la mateixa pena seran 
castigats els que, en l'àmbit de qualsevol relació laboral o 
funcionarial i prevalent-se de la seva relació de superioritat, 
realitzin contra un altre de manera reiterada actes hostils o 
humiliants que, sense arribar a constituir tracte degradant, 
suposin greu assetjament contra la víctima.

Atestat policial

L’atestat és un conjunt de diligències de caràcter preventiu, 
breus i ordenades, fetes per la Policia Judicial en relació amb uns 
fets presumptament delictius, davant els quals s’han de dur a 
terme les tasques per descobrir els delinqüents i recollir els 
efectes, els instruments o les proves del delicte. Aquest 
document constitueix la base per al procediment penal.

Delictes ingressats

Correspon a la prequalificació inicial, que tendeix, a més a 
englobar com a lesions el gruix de violència denunciades, és 
prèvia a l’acusació que es formuli i al pronunciament que dicti la 
sentència. 

Dispensa de l’obligació de declarar

No es troben en l’obligació de declarar els parents de la persona 
processada en línia directa ascendent i descendent, el seu 
cònjuge o persona unida per relació del fet anàleg al matrimonial, 
els seus germans/es de consanguinitat i els colaterals 

consanguinis fins a un segon grau civil. (Article 416.1 de la Llei 
d'Enjudiciament Criminal).

Incoació d’un procés judicial

En Dret Processal, donar inici a un sumari, procés o expedient; 
començar actuacions judicials. 

Informe de lesions

L’informe de lesions correspon a un protocol especial que 
estableix la Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre, de 
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Les 
seves funcions són: denunciar a la administració de justícia, 
mitjançant la remissió de l’informe de lesions, la constatació o 
sospita de maltractament; reflectir en la historia clínica de la 
pacient el procés al qual està sotmesa: facilitar una còpia a la 
dona maltractada, si la seva seguretat no ho impedeix; facilitar la 
coordinació i treball interdisciplinari en cadascun dels casos. 

Jutjats de Violència sobre la Dona

Les competències dels jutjats de violència sobre la dona 
s'estableixen a l'article 87 ter de la Llei orgànica del poder 
judicial. El seu àmbit d'actuació és en l'ordre penal i en el civil. 
Tenen competència, en l'àmbit penal, per conèixer de la 
instrucció de les causes per determinats delictes i faltes, sempre 
que l'autor els hagi comès contra la seva esposa o exesposa, o 
contra la dona amb qui estigui o hagi estat lligat per anàloga 
relació d'afectivitat, fins i tot sense convivència. També coneixen 
de delictes i faltes comesos sobre descendents, propis o de 
l'esposa o convivent, o sobre menors o incapaços que convisquin 
amb ell o que estiguin subjectes a la potestat, tutela, curatela, 
acolliment o guarda de fet de l'esposa o convivent, quan també 
s'hagi produït un acte de violència de gènere.
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Glossari

Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de 
protecció integral contra la violència de gènere

L’àmbit de la Llei abraça tant els aspectes preventius, educatius, 
socials, assistencials i d’atenció posterior a les víctimes, com la 
normativa civil que incideix en l’àmbit familiar o de convivència 
on principalment es produeixen les agressions, així com el 
principi de subsidiarietat en les administracions públiques. 
Igualment s’aborda amb decisió la resposta punitiva que han de 
rebre totes les manifestacions de violència que aquesta Llei 
regula. La violència de gènere és enfocada per la Llei d’una 
manera integral i multidisciplinària, començant pel procés de 
socialització i educació. La conquesta de la igualtat i el respecte a 
la dignitat humana i la llibertat de les persones han de ser un 
objectiu prioritari en tots els nivells de socialització. 

Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista

La finalitat d'aquesta llei és establir els mecanismes per 
contribuir a l'eradicació de la violència masclista que pateixen les 
dones i reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic 
de les dones a viure sense cap manifestació d'aquesta violència. 
Aquesta llei neix en el context d'una transformació de les 
polítiques públiques que té l'objectiu d'emmarcar 
normativament la transversalitat de la perspectiva de gènere en 
tots els àmbits i que contribuirà a fer possible l'exercici d'una 
democràcia plena. Es tracta, en definitiva, d'enfocar el fenomen 
de la violència masclista com un problema vinculat al 
reconeixement social i jurídic de les dones.

Mesures judicials de protecció

La normativa contempla diferents tipus de mesures penals i 
civils. 

Mesures penals: privatives de llibertat; ordre d'allunyament; 
prohibició de comunicació;  prohibició de tornar al lloc del delicte 

o de residència de la víctima; retirada d'armes o altres objectes 
perillosos. 

Mesures civils: atribució de l'ús i gaudi de la habitatge; règim de 
custòdia, visites, comunicació amb els fills; prestació d'aliments; 
mesura de protecció al menor per evitar un perill o perjudici. 
Mesures d’assistència i protecció social:  establertes en 
l'ordenament jurídic, tant estatal com autonòmic

Ordres de protecció

L'Ordre de Protecció és una resolució judicial que consagra 
“l'estatut de protecció integral” de les víctimes de violència 
domèstica, mitjançant l'adopció per un mateix òrgan 
jurisdiccional de mesures cautelars penals i civils, activant antres 
mesures d'assistència social.
La Llei 27/2003, de 31 de juliol, que regula l'Ordre de Protecció 
de les Víctimes de la Violència domèstica, pretén que, a través 
d'un ràpid i senzill procediment judicial davant del Jutjat 
d'Instrucció, les víctimes de violència domèstica puguin obtenir 
un estatut integral de protecció que comprengui mesures civils, 
penals i assistencials i de protecció social. En els casos en què 
existeixen indicis fundats de comissió de delictes o faltes de 
violència domèstica i existeix una situació objectiva de risc per a 
la víctima, ordena la seva protecció mitjançant l'adopció de 
mesures cautelars civils i/o penals, a més a més d'activar les 
mesures d'assistència i protecció social necessàries, per remissió 
de l'Ordre de Protecció als Punts de Coordinació de les 
Comunitats Autònomes.

Partit judicial

Unitat territorial integrada per un o més municipis d’una mateixa 
província, on hi ha un o més jutges de primera instància i 
instrucció, amb seu a la seva capital, i jurisdicció en tot l’àmbit de 
la seva demarcació. Constitueix també la demarcació que hom 
pren com a base per a la distribució dels diputats provincials en 
proporció al nombre d’habitants

Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

L’objectiu dels SIAD és apropar a les dones de tot el territori 
serveis d’assessorament psicològic i jurídic que donen resposta, 
de manera coordinada, a les necessitats d’informació, orientació i 
assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida 
de les dones (laboral, social, personal, familiar i altres). Aquests 
serveis també fan detecció, prevenció i sensibilització de la 
violència masclista. 
Els SIAD formen part de la Xarxa d’atenció i recuperació integral 
per a les dones en situacions de violència masclista, conjunt de 
serveis específics per a l’atenció integral d’aquesta xacra 
establerts per al Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista.

Víctima de violència masclista o de gènere

Per acreditar la condició de víctima de violència de 
gènere s’ha de tenir la sentència definitiva per la qual es 
condemna a l’agressor, una Ordre de protecció dictada al seu  
favor o, excepcionalment, l’informe del Ministeri Fiscal.

Violència masclista o de gènere  

Segons la Llei 5/2008, de 24 d’abril, de la Generalitat de 
Catalunya, la violència masclista és la violència que s'exerceix 
contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la 
situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de 
poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans 
físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les 
intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un 
patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àmbit 
públic com en el privat.
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INDICADOR FONT DEFINICIÓ PERÍODE DE REFERÈNCIA

Nombre de dones assassinades
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

Evolució del nombre de dones que han sigut 
assassinades per raons de violència de gènere

2007-2021

68

Fonts i indicadors

Dones assassinades

INDICADOR FONT DEFINICIÓ PERÍODE DE REFERÈNCIA

Nombre de denúncies presentades
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

Evolució del nombre de denúncies presentades als 
Jutjats de Violència sobre la Dona

2007-2021

Nombre de denúncies presentades 
per cada 10.000 dones

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

(Denúncies presentades / Total dones) * 10.000 2007-2021

Denúncies presentades segons 
procedència

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

Evolució de la distribució de les denúncies segons 
qui o com s'ha presentat la denúncia

2007-2021

Denúncies presentades segons 
procedència

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

Distribució de les denúncies segons qui o com s'ha 
presentat la denúncia

2021

Denúncies

INDICADOR FONT DEFINICIÓ PERÍODE DE REFERÈNCIA

Delictes ingressats segons tipologia
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

Evolució de la distribució dels delictes ingressats 
segons el tipus de delictes

2007-2021

Delictes ingressats segons tipologia
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

Distribució dels delictes ingressats segons el tipus 
de delictes

2021

Delictes
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INDICADOR FONT DEFINICIÓ PERÍODE DE REFERÈNCIA

Nombre d'ordres de protecció 
segons estat

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

Evolució del nombre d'ordres de protecció segons 
s'han iniciat, adoptat, denegat o no s'han admès 

2007-2021

Ordres de protecció incoades, 
adoptades i denegades

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

Evolució del nombre d'ordres de protecció iniciades 
amb Base 100 a l'any 2008

2007-2021

Ràtio del nombre d'ordres de 
protecció incoades pel nombre de 
denúncies presentades

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

(Ordres de protecció incoades / Denúncies 
presentades) *100

2007-2021

Ordres de protecció incoades 
segons el tipus de relació entre la 
víctima i el denunciat

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

Evolució de les ordres de protecció en funció del 
tipus de relació afectiva que tenen o han tingut la 
víctima i el denunciat

2007-2021
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Ordres de protecció

INDICADOR FONT DEFINICIÓ PERÍODE DE REFERÈNCIA

Mesures de protecció judicials 
segons el tipus de mesures més 
adoptades

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

Evolució de la distribució de els mesures de 
protecció penals i civils més adoptades

2007-2021

Mesures de protecció penal 
adoptades segons el tipus de mesura

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

Distribució de les mesures de protecció penals en 
funció del tipus de mesura adoptada

2021

Mesures de protecció civil 
adoptades segons el tipus de mesura

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

Distribució de les mesures de protecció civils en 
funció del tipus de mesura adoptada

2021

Mesures judicials de protecció

INDICADOR FONT DEFINICIÓ PERÍODE DE REFERÈNCIA

Ràtio de les dones que s'acullen a la 
dispensa a declarar per nombre de 
denúncies presentades

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

(Dones que renuncien a declarar / Denúncies 
presentades) *100

2007-2021

Renúncies
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Fonts i indicadors

INDICADOR FONT DEFINICIÓ PERÍODE DE REFERÈNCIA

Resolucions segons formes de
terminació de l'assumpte judicial

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

Evolució de la distribució de les resolucions judicials 
en funció de quina és la forma de terminació de 
l'assumpte judicial

2009-2021

Resolucions segons formes de 
terminació de l'assumpte judicial

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

Distribució de les resolucions judicials en funció de 
quina és la forma de terminació de l'assumpte 
judicial

2021

Nombre de sentències per tipus de 
resolució de la sentència

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

Evolució del nombre de sentències segons el tipus 
de resolució de la sentència

2007-2021

Pes de les setències condemnatòries 
sobre el total de resolucions del 
procediment judicial

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial 

Evolució del pes de les sentències condemnatòries 
en funció del total de resolucions del procediment 
judicial

2009-2021

Resolució del procediment judicial

INDICADOR FONT DEFINICIÓ PERÍODE DE REFERÈNCIA

Nombre de dones usuàries al SIAD 
en situació de violències masclistes

Institut Català de les Dones (ICD) – Dades Obertes
Evolució del nombre de dones usuàries al SIAD en 
situació de violència masclista

2016- Juny 2021

Principals dades de les dones ateses 
als SIAD en situació de violències 
masclistes

Institut Català de les Dones (ICD) – Dades Obertes
Tipologia de violència masclista a les consultes, canal 
d’entrada, edat, estat civil i situació familiar

Juny 2021

Nombre de trucades rebudes a la 
línia d'atenció contra la violència 
masclista

Institut Català de les Dones (ICD) – Dades Obertes
Evolució del nombre de trucades rebudes a la línia 
d'atenció contra la violència masclista 900 900 120

2013-2021

Principals dades de les trucades 
rebudes a la línia d'atenció contra la 
violència masclista

Institut Català de les Dones (ICD) – Dades Obertes

Total de trucades rebudes, mitjana de trucades 
mensuals, formes de violència masclista, persona que 
truca, edat, estat civil, situació laboral, situació 
familiar i relació amb l’agressor

2021

Serveis d’Informació i Atenció a les Dones
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Font: elaboració pròpia a partir del Consejo General del Poder Judicial i l’Idescat (Padró municipal d'habitants. Dades a 1 de gener de 2021). 

PARTIT 
JUDICIAL

MUNICIPIS
POBLACIÓ 
TOTAL

POBLACIÓ 
FEMENINA

POBLACIÓ 
FEMENINA
(18 ANYS I MÉS)

Sabadell
Número 13 de Barcelona
Jutjats i tribunals: 15

Castellar del Vallès 24.659 12.467 10.024

Gallifa 183 86 77

Palau-solità i Plegamans 14.917 7.623 6.072

Polinyà 8.494 4.185 3.157

Sabadell 216.204 111.128 90.235

Sant Llorenç Savall 2.514 1.252 1.018

Sant Quirze del Vallès 20.156 10.281 7.966

Santa Perpètua de Mogoda 26.033 12.934 10.219

Sentmenat 9.347 4.616 3.621

Total 322.507 164.572 132.389

Terrassa
Número 15 de Barcelona
Jutjats i tribunals: 14

Matadepera 9.672 4.828 3.741

Rellinars 868 420 326

Terrassa 223.011 113.366 90.833

Ullastrell 2.096 1.043 781

Vacarisses 7.082 3.429 2.658

Viladecavalls 7.621 3.826 3.045

Total 250.350 126.912 101.384

Cerdanyola del Vallès
Número 19 de Barcelona
Jutjats i tribunals: 6

Badia del Vallès 13.228 6.755 5.529

Barberà del Vallès 33.016 16.779 13.435

Cerdanyola del Vallès 57.217 29.306 24.337

Montcada i Reixac 36.794 18.615 14.833

Ripollet 39.139 19.789 15.676

Total 179.394 91.244 73.810

Rubí
Número 24 de Barcelona
Jutjats i tribunals: 6

Castellbisbal 12.610 6.262 4.872

Rubí 78.549 39.767 31.779

Sant Cugat del Vallès 94.012 48.301 37.407

Total 185.171 94.330 74.058

Vallès Occidental 937.422 477.058 381.641
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Badia del Vallès
Centre d'informació i Recursos per a Dones 
(CIRD)
Avda. de la Costa Blava s/n. Edifici El Molí 2n 
08214 Badia del Vallès
Tel. 635531036 (Whatsapp)
badiacird@gmail.com
Titularitat: Ajuntament de Badia del Vallès

Ripollet
Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)
Carrer La Salut, 1
08291 Ripollet
Tel. 935046007
sgarriga@ripollet.cat
Titularitat: Ajuntament de Ripollet

Santa Perpètua de Mogoda
Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)
Carrer Pablo Picasso, 32
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 935604205 - 747760761
igualtat@staperpetua.cat
Titularitat: Ajuntament de Sta. Perpètua de 
Mogoda

Barberà del Vallès
Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)
Carrer Nemesií Valls, 35, 2n pis
08210 Barberà del Vallès
Tel. 937297171 ext. 273
siad@bdv.cat
Titularitat: Ajuntament de Barberà del Vallès

Rubí
Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)
Rambleta Joan Miró, s/n
08191 Rubí
Tel. 935813900
dona@ajrubi.es
Titularitat: Ajuntament de Rubí

Terrassa
Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)
Carrer Nou de Sant Pere, 36
08221 Terrassa
Tel. 937397408
polgenere@terrassa.cat
Titularitat: Ajuntament de Terrassa

Castellar del Vallès
Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)
Plaça Major, s/n (Edifici Mirador)
08211 Castellar del Vallès
Tel. 937144040
mjlomas@castellarvalles.cat
Titularitat: Ajuntament de Castellar del Vallès

Sabadell
Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)
Carrer Vidal, 146
08208 Sabadell
Tel. 937246167
genere@ajsabadell.cat
Titularitat: Ajuntament de Sabadell

Consell Comarcal Vallès Occidental
Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)
Carretera Nacional - 150, km. 15
08227 Terrassa
Tel. 937273534
ccvoc.infodona@ccvoc.cat
Titularitat: Consell Comarcal del Vallès Occidental

Àrea Bàsica del Serveis Socials
(municipis < 20.000 habitants)

SIAD Sabadell
Gallifa, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Sant 
Llorenç Savall i Sentmenat

SIAD Terrassa
Castellbisbal, Matadepera, Ullastrell, Rellinars, 
Vacarisses i Viladecavalls

Cerdanyola del Vallès
Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)
Carrer Belles Arts, 19
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel. 935921647
dones@cerdanyola.cat
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Sant Cugat del Vallès
Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)
Avinguda de Gràcia, 59 (Casa Mònaco)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935657000
donainformacio@santcugat.cat
Titularitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Montcada i Reixac
Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)
Carrer Major, 32 MIR (Casa de la Vila)
08110 Montcada i Reixac
Tel. 935651122
oficinadona@montcada.org
Titularitat: Ajuntament de Montcada i Reixac

Sant Quirze del Vallès
Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)
Passatge Dalí, 8
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 937216800
sumemxlaigualtat@santquirzevalles.cat
Titularitat: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Font: Institut Català de les Dones i Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

SIE Vallès Occidental – Sabadell 
Servei d'Intervenció Especialitzada en 
violència masclista (SIE)
Carrer Les Valls, 28, 1r-7a
08201 Sabadell
Tel. 938528784
sievallesoccidental@safareig.org
Titularitat: Generalitat de Catalunya

SIE Vallès Occidental – Terrassa 
Servei d'Intervenció Especialitzada en 
violència masclista (SIE)
Carrer Cremat, 24, 3r 1a
08221 Terrassa
Tel. 931190693
sieterrassa_vo@surt.org
Titularitat: Generalitat de Catalunya
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